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కృష్ణాజిల్లా చాటపల్లిలో ఒక సామాన్య నైతు కుటుం 

బంలో 1925 వ(ప్రిల్ 19న జననం. తరువాత తల్లి_దండు 

లతో పులప్మర్రుకు తరలివెళ్ళి అక్కడ స్థిరపడ్డారు. చౌటపల్లి, 
శైకలూరు స్కూళ్లలో -చదివారు, హిందీ “విశారద” పరీ 
తలో (పధములుగా వచ్చారు. బందరు కాలేజీలో ఇంటరు 
పూరి చేసిన తరువాత 1945లో భారత నౌకాదళంలో 
చేరారు. ఆ ఉద్యోగంలో ఉంటూనే 1948లో బి.ఆర్ డబ్ల్యు, 

శె. సి జీ పరీక్షలో నగారు. 19కిలో నేవీ నుంఏి నిరమిం 
చారు. తరువాత “విశాలాంధ్ర లో కొన్నాళ్ళు పనిచేసిన 



పిమ్మట ; 1902లో మాసు నచ్చి, (సి-ఫ్తు-రచయితగా స్థిర 

పడి, మంచిపేరు "తెచ్చుకున్నారు. ఆరు చితాలకు మాటలు 

(గ్రాస్ శబాన్” అనిపించుకున్నారు. గోడాన్, (ప్రతిధ్వని, పేక 

ముక్కలు, గాడిద అత్మకథవంటి (పేసిద్ద అనువాదాలు ఆయ 

నవే. చాలా కథలు, శేడియోనాటికలు (వాశారు. “మన 

సులో మనిషో వాటిలో మణిపూసవంటిది. _గౌతమబుద్ద, 

వీరేశలింగం శాక్యు మెంటరీలకు (వ్రాసిన. (స్రీ -ఫ్థులు ఆయన 

రచనా శిల్పానికి చక్కని నిదర్శనాలు. 

చాల్న్యంనుంచికూడా అమితసాహీత్య(పియు డాయన, 

కంటికి కనుపించిన సాహిత్య గంథం కొనకుండా వదిలింది 

చేదు. చాదావు 2,000 ఇంగ్లీషు సాహిత్య (గంథాలు, 

చెయ్యికి మైగా తెలుగు (గంథాలూ ఆయన సొంత లై([బ 

రీలో ఉన్నాయి 

చక్కని ఆధునిక తెలుగు శైలి (ప్రాయగల కొద్ది 

మంది తెలుగు రచయితలలో ఒకరు. అభ్యుదయ భావాలూ 

ఆదర్శాలూ, పరిణామశీలదృ్ట్రీ వ్యక్షిత్వమూ గల స్వతంత్ర 

రచయితే. 

అగగ్రేణి (స్రిప్టే - రచయితలలో ఒకరుగా వెలుగు 

లోకి వస్తున్న మంచి తరుణంలో, 1966 సెసెంబరు 26 న 

అకస్మాత్తుగా గుండెజబ్బు వచ్చి అకాల మరణం పాలై నారు. 

సతీమణి చాదురాణినీ ఒకే ఒక కొడుకు అనిల్బాబునీ, 

మక్కు_వతో సేకరించు కొన్న సొంత (గంధాలయమూ, 

"లెక్కకు తక్కు-వే అయినా ఎన్నికకు మిన్నగా ఉన్న రచ 

నలూ విడిచి వెళ్లారు. 

=—=|పఏ కాశకులు 



కథకుడుగా పిచ్చేశ్వరావు 

“అతను చనిపోయాడంచే నేను నమ్మలేను. అతను 

యింకా నా కళ్ళకు కట్టినట్టు కనబడుతూనే వున్నాడు.” 

ఈ మాటలు “(బతకడం శెలియనివాడు”అన్న కథలో 

విచ్చేశ్వ(రావు రాసినవి. నేను పిచ్చేశ్వ(రావు గురించి ఇప్ప 

టికీ ఈ మాకే అంటున్నాను. 

కొందరి చావులు మరి కొందరికి అవాస్త్వవంగా 

వుంటాయి. ఇది అనేకమందికి కలిగ అనుభవమే. ఒక మనిషి 

చావు అవాస్తవం అనిపించటానికి కారణం ఏమిటని నేను 

ఆలోచించాను, ఆమనిషిమిది (పేమాభిమానాలు మాత్రమే 

అందుకు కారణం కావు; మనిషితోపాటు పోకుండా సజీవంగా 
మిగిలిపోయేబేదో వుంటుంది. అదే మనిషి చావును నమ్మ 
శక్యం కాకుండా చేస్తుంది. 

కొందరు చిరంజీవులున్నారని అందరమూ గుర్తిస్తాం. 

కాళిదాసు చిరంజీవి "పేక్ స్పియర్. చిరంజీవి గురజాడ చిరం 

జీవి, టాల్స్టాయ్ చిరంజీవి; _ కార్ల్మార్క్స్బ్ చిరంజీవి, 

ఈల్యిచ్ లెనిన్ చిరంజీవి __- మానవ చర్మిత్రలో ఎందరు చిరం 

జీవ్రలున్నారు వారిని (పపంచం గుర్తిస్తుంది. 

అయికే విచ్చేశ్వ్య(రావు ఈ తరగతికీ చెందిన చిరంజీవి 
కాజేమా, అటువంటివాళ్ళు కొందరికి మ్మాతమే చిరంజీవ 
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లవుకారు. పిచ్చేశ్వర్రావు విషయంలో అట్లా అనుకునే కొద్ది 

మందిలో నేనూ ఒకణ్ణి. 

నిజానికి పిచ్చేశ్వరావును బాగా ఎరిగినాక అతని 

సజీవమైన భావ మై! తన్యాన్ని గుర్తించకుండా వుండటం 

సాధ్యంకాదు. అతను చాలా సామర్ధ్యాలు కలవాడు; కొని 

వాటిని సాధ్యమైనంత గోప్యంగా దాచుకున్నాడు, వాటిని 

దుకాణంలో పెట్టలేదు (ప్రదర్శించి శ్రీర్హి తెచ్చుకోనటానికి 

మొదలే (ప్రయత్నించలేదు. హిందీ, ఇంస్రీష్యా తెలుగూ 

బాగా నచ్చు. "బెంగాలీ కూడా నచ్చుననుకుంటాను. 

శాస్త్రీయమైన దృక్సథం వున్నది. కథలు రాశాడు, విమ 

ర్శలు రాశాడు, అనువాదాలు చేశాడు, సినిమా చి(తాలకు 

సంభాషణలు రాశాడు. వది రాసినా పిశిష్టంగా, తన వ్యక్తీ 

త్వం ఉట్టిపడేట్టు రాశాడు. రాసేటప్పుడు అతను ఆత్మసంతృప్తి 

శసాసుకున్నాడు గాని కీర్తి (పతిష్టలు చూనుకున్నట్టు కనబడ 

“లేదు. తనను గురించి తాను మాట్లాడుకునే అలవాటు అతసీకి 

వుంజేది కాదు. అవతలివాడు తనను పొగిడినప్పుడు కూడా 

మృదువుగా విషయం మా శ్చేవాడు. అందులో నమత ఏ
మి 

-వేదు ఒక వు_స్తకం అనువాదం చేస్తూ తాను మూలంలో 

కన్న అనువాదంలోని భాగాలను రసవంతంగా చేసినప్పుడు 

ఇెప్పేవాడు. ఆ చెప్పటంలో గర్వం గాని, రొమ్ము చరుచు 

కోవటం గాని వుండేది కాదు. 

పిచ్చేశ్వర్రావు వాలా రకాల అనుభవం గడించిన 

వాడు, అనేక రకాల (ప్రభావాలకు గురి అయినవాడు, అనుభ 

వాలనూ, (పభావాలనూ అతను వ్యర్థం కానిన్వనూ కేదు. 
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వాటిలో కొట్టుకుపోయి ఆత స విన్మృతి చెందనూలేదు, అతని 

శేదో జీవితలక్ష్యం ఉన్నట్టే కనిపించేది గాని అది కథా రచ 

నతో గాని ఇతర రచనలతో గాని ముడిపడివున్నట్టు కన 

బకోది కాదు. తాను వీలయినంతగా పెరగటనే అతని వక 

లక్ష్యమని నాకు తోచేది. అతను మితభావి అన్న సంగతి 

అందరికీ కెలిసినచే. మిఠభాపిత్యంతోబాటు మిత (శ్రవణం 

కూడా అతనికుండేది. “నాన్సెన్స్” మాటలు వినే ఓర్పు అత 

నిలో లనలేశం కూడా ఉండేది కాదు. కాని తన మెదడుకు 

మేతగా ఉపయోగిస్తాయనిపించే మాటలు గంటల తరబడి వినే 

వాకు తన భావాలను మరొకడి బ్యరమిద సానపశ్రే అన 

కాశం దొరికినప్పుడు గంటల తరబడి మాట్లాడేవాడు. ఆత్తాభి 

మానం కలవాడు, మహాసము(దంలాంటి సినిమారంగంలో 

కూడా తన వ్యక్తి త్వాన్ని నిలబెట్టుకున్న వాడు. 

పిచ్చేశ్వ(రావు మూడు నాలుగు దశాబ్దాలలో జరి 

గిన జాతీయ అంతర్జాతీయ సంఘటనలతో ప్రభావితుడై 

కథలు రాశొడు. నేవీలో పనిచేసిన నాటి అనుభవాలనుంచి 

“జీనచ్చవాలు) “చిరంజీవి” నచ్చాయి. 

“జీనచావాలులో డిక్ అనే అమెరికన్ నావికుడి 

పాత చ్మిత్రించబడి ఉన్నది. “భూలోక గ్యర్గం_ స్వేచ్చకు పుట్టి 

నిల్లు” అయినా అమెరికా గురించి విచ్చేశ్వ(రావు ఈ కథలో 

మనకు చెప్పినది వాలా కొద్ది చేశాంతరాలనుంచి అమెరికా 

వెళ్ఫేవారికి మొట్టమొదటగా న్యూయార్కు శేవులో కనిపిం 

చేది ్వేచ్నా డేనత యొక్క బృహచ్చిలా వ్మిగహం. దాన్ని 

నృష్టించినవాడు అమెరికా చేశ స్తుడు కాడు, అమెరికా 
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గురించి (భమలుగల (ఫెంచివాడు. ఆ స్వేచ్చా చేనత అమెరి 

"కాకు ఏవు పెట్టి నిలబడి వుంటుంది. భూలోక స్వర్గంలో ఒక 

పౌరుడై న డిక్ మే విధంగానూ బతక 'లేక__అంశు తాగ 

టానికీ ఆడవాళ్ళతో తిరగటానికీ మరోమార్గం లేక __ 
యం(తంలో బోల్డుగా జీవించటం ఇష్టంలేక, చాన్ర కౌగితం 

మోద సంతకం పెట్టి నేవీలో చేరాడు......చాలు ! మనకు 

అమెరికా గురించి వాలా ెలిసింది, 

“చిరంజీవిలో ఒక (జా నాయకుడి ప్యాత సృష్టించ 

బడింది. దేశాలు చూడటానికీ, అమ్మాయిలను అనుభవించ 

టానికీ నేవీలో చేరినవాడికీ జపానువాళ్ళను ఓడించాలన్న 

పట్టుదలతో చేరినవాడికీ అధికారులు శేడా వమైనా 
చూసారా? చూపారు! అదర్శాలుగలవాణ్ణి పాకీ డ్యూటీకి 

వేశారు, అతను న్యాయంకోసం పోరాడితే శిఖ్టంచారు. శేటిం 

గులకు రాళ్ళ బియ్యమూూ, ఫురుగుల భోజనమూ తిన బెట్టారు. 

ఆదర్శాలుగలవాడు ఎట్లా సహిస్తాడు! తిరగబడ్డాడు. ఆ తిరగ 

చాటుతో నే అతను శేటింగులకు నాయకుడయాడు. చిల్లర 

ఆఫీసర్లు అతని దగ్గిర తమ అశక్తత ఒప్పుకున్నారు. కొంచెం 

"పెద్దవాళ్ళకు అతను సింహస్వప్నంగా తయారయాడు, చినరకు 

అతనికి దక్కినది తలలో ఒక తుపాకీగుండు. అతని జేరు చిరం 

జీఏ కాకుండా ఎందుకుంటుంది! 

కళాకారుడికి శిల్పంలో పొదువు అత్యవసరం. ఈ 

పొదుపుకు ఆదర్శ పాయమనదగినది “నెత్తురు కథ”, అయిదు 

శీజీలు పూర్తిగా లేని ఈ కథలో ఒక జీనితమే కాదు ఎంతో 

చర్మితే లిఖంచి ఉన్నది, అఈ ర్చక్షం ఒక ఆడమనిషిది. అందులో 



ఇ 

"కెల్లకణాలు ఈదాయి, ఎ(రకణాలు (పనహించాయి. అవును. 

గాంధీజీ పటాన్ని పూజించి, ఖద్దరు కట్టి, రాట్నం జెండా చేతి 

కిచ్చి భర్తను దొంగలూ వాంతకులూ వెళ్ళీ జైలుకు హోర 

తిచ్చి సాగనంపి తెల్ల జెండాకు నందనం చేసింది; తరవాత 

నావికులు తిరగబాటు చేసినప్పుడు ఏర జెండాకు దణ్ణం పెట్టి 

“గమ చేసిన నావికులు తిండికి మాడకుండా రొశ్షైలు కాల్చి 

అందించింది. “తెల్ల వాళ్ళు పోయి (ప్రజా (ప్రభువులు నచ్చాక 

కూలి జనానికి బతుకు మరింత దుర్భురమయింది. బొంబాయి 

పాకీవాళ్ళు సమ్మె చేశారు. అహింసా తుపాకులు కాల్పులు 

చేశాయి. ఇంటి వరండాలో ఎత్తున కూర్చున్న ఓ ముసలిది 

చచ్చింది. ఆ ఫొటో మనలో కొందరం మాశాం. నరండాలో 
అయిన ర_క్తం మడుగుమోద విచ్చేశ్వ(కావు శాల్టీ యం ఇంజె 
క్షన్లాటి కథ రాశాడు, 

(పపంచం ముందుకు పోతున్నది. మనం ఇంకా నిన్నో 

లోనే ఉన్నాం, చీనాలో ఉదయించిన సూర్యుడు కొద్ది గంట 
లయాక మన చేశంలోనూ ఉదయిస్తాడు. ఒక చేశానికి “చేడు” 
వచ్చినాక ఇతర చేశాలవాళ్ళు ఎంళో-సేఫు “నిన్న"లో ఉండరు, 

కాని యుద్దం అయిపోయింది. మిగిలిన చేశాలు “ఇవాళ” 

అందుకున్నాయి. కాని “విన్నీ” ఎనరినీ (పేమించకుంశా అందరి 

_సేమకూ అమ్ముడివుతూ ఇంకా “నిన్నిిలోనే జిపిస్తూ. ఉన్ని 

ఎప్పుడు పోతుందా తాను ఎప్పుడు అంతరిస్తుందా అని 
చూస్తున్నది. “విన్నీ” మారిపోయింది, కాని అంతరించలేదుం 
మిగతా (ప్రపంచానికి రేఫు కూడా వచ్చేసింది. మనంమటుకు 

“మొన్న "లోకి దిగజూరాం, విచ్చేశ్య(రావు యున్దానంతేరం 



చే 

రాసిన ోగడనని నిన్న" మనకిప్పుడు “గడవని మొన్నీిగా 

పరిణమిం చినట్టు కనబడుతుంది. 

"సెమైర్--(ప్రథానంగా. పెట్టుకుని 'పిచ్చేశ్వ(రావు కొన్ని 

కథలు రాశాడు, “కోరిన నరం” అన్న కథ ' ఒక (పాఠ్థన; 

(ప్రార్థనలు ఎంత నిరుపయోగమైనవో ఆ (పార్ధనే చెబుతుంది; 
“వ రికాద్కు వేదాంతం” అన్న కధనిండా అభ్యుదయ నిరోధక 

మైన వేదాంతం ఉన్నది. డాన్ని చదివితే. మనకనిపించేది, 
కవేదాంతం కాదు వెర్రి అని. స్వాతం త్వం రానటంతో 

కొమ్మెక్కి కూర్చున్న. "స్వార్థపరుఆ మనస్తత్వం “డొంకల 
నంకల మనసులు": అన్న కథలో చ్యితించబడిండి “శాస్ర” 

ఒక అ(పతిభుడైన.కటి,- - తన చేతకానితనాన్ని సవీనత్వం 

చాటున మూయజూస్తాడు. “కళ కళవోనమే” వంటాడు. తేన 

కవిత్వాన్ని ఎవరూ అర్థం చేసుకో లేరని వాపోతాడు. ఉబతే 
ఇంకెందుకు ? చాలులే తగలెయ్యి” అంటాడు మిత్రుడు 

(సత్యం | 

- “సబద్దం” మరొకరకం న్యంగ్య రచన, అబద్ధాలాడే 
వాళ్ళకు మతమే సభ్యులయే అర్హతగల క్లబ్బాకటి ఉన్నది. 

అందులో రాజకీయవేత్తలు చాలామంది సభ్యులుగా చేర 

వచ్చు! a 

ఉక అనుభవం” అన్న కథ ఒక న్వైలుపెళ్తైలో జరుగు 

తుంది: ఒక కోరమిసాలవాడు ఒక అర్భకుణ్ణి పట్టుకుని, 

యుద్ధం ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పమని కవ్విస్తాడు. ఇంకో 
పొట్టివాడు. పెద్ద హోల్గాలుతో వచ్చి అందర్నీ భయపడ 
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తొడు. వాడిమూలంగా "పెక్టైలో ఉన్న పిల్ల లకూ, యితరు 

లకూ (ప్రమాదం జరుగుతుంచేమోనని హెచ్చరించిన 

వాళ్ళని, “౪ హోల్లాలాయనమోద పడిందా, నీమాద 

పడిందా ఆ అబ్బాయి వాళ్ళచ్చాయా, సీ అబ్బాయా” 

అని అడుగుతాడు. అంశే ఎనరి నొడవ వాళ్ళు చూసు 

కోవాలి! ఇంకోరి సంగతి ఏిచారించనద్దని! చివరకు అందరూ 

కలిసి అర్భకుణ్ణి గోడశేసి నొశ్కేస్తారు. 

“విము క్రి” తెలంగాణా పోరాటంలో (వజావిజయాన్ని 

(ఒక (గామంలో) చిత్రించే కథ “(బతకడం "తెలియనివాడూలో 

(ప్రధానష్మాత్త కమ్యూనిస్టు. 48_50 మధ్య కలిగిన ఉ(దికృతలో 

అతను తుపాకుల శెదుకుగా తుపాకి పట్టి చనిపోతాడు. ఈ 

"రెండూ కూడా పిచ్చేశ్వ(రావు రాసిన ఉత్తమ కథలలో 

చేక్చదగినవే. 

“గడచిన దినాలు”ఒకప్పుడు భర్తలు భార్యలపట్ల 

ఎంత పశువుల్లాగ (ప్రవ ర్కించేవారో తెలువుతుంది. 

“అగస్టు 15” ఒక అధివా న్త్వవిక రచన, ఇదొక ప్రయా 

గంగా కనబడుతుంది, నిజమైన స్వాతంత్ర్యం ఏమిటో, డాని 

కోసం భవిష్యత్తులో ఎలా పోరాటం సాగాలో ఈ కథ చితి 

స్తుంది. కాటూరు_యలమ్మర్రు సంఘటనల (పేరణతో పిచ్చే 

శ (గొను ఈ కథ రాశాడని నేను ఊహీ స్తున్నాను. 
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కథకుడుగా విచ్చేశ్వ(రావును గురించి ఒక్క ముక్క 

చెప్పవచ్చు." అతను గొప్ప కథలు రాయాలని కనిపెట్టుకుని 

ఏ కథా రాయలేదు; సద్యః ప్రయోజనాన్ని మటుకే మనసులో 
పెట్టుకుని కథలు రాశాడు. ఏ కారణంచేతనో అతనికి కథలు 

రాయాలన్న అభిలాష (క్రమంగా తగ్గిపోయింది. చేనెరిగినం 

తలో అతని కథలు కనీసం నాలుగైదు ఉత్తమ తెలుగు కథా 

నిశా సాహిత్యంలో శాశ్వతంగా నిలవగలిగినవిగా ఉన్నాయి. 

అక్" డవటిగంటి కుటుంబరావు 

న 



నా” 

జీవచ్చవాలు 

టో చెడో నచ్చింది; వెళ్ళింది. అమెరికా నుంచి 
వచ్చింది, మలయా వెళ్ళింది, ఇంకా తిరిగి రాలేదు. 

టోవెడో నచ్చిననాడు మా వాళ్లు కొంత మంది 
వ్యరూత లూగారు, కొత్త ఓడ _ అందులోనూ అమెరికా 

నుంచ్చి పోర్టుహోల్సు 'లేవట! మన కళ్ళే పాపం చేసు 
కున్నాయా” అనుకుని బయలుదేరాం, రహస్వ నిరా (శాం! 

అందుకనే మేం చూట్టానికి వీల్లేకపోయింది. అదంతా యందు 

గ్లాని 

టోవెశో అన్నమాట తేలుచుకుంకే నాకు వెంటనే 

గుర్తుకొచ్చేది “డిక్” “నా పేరు డిక్” అని చెప్పాడు ఆ 

మనిషి చ్యూయింగమ్ నమల్తూ. 

చేమఘైడ్యిన్లో కలుసుకున్నాం అతన్ని. నేను 

మ్యూజియం వేపుకు చూస్తూ కూర్చున్నా. స్ముబహ్మణ్యం 

“అడుగోరా అమెరికన్ సెయుర్!” అన్నాడు. వాడి ఎ క్సెట్ 

మెంట్ని చూచి నవ్వుకుంటూ వాడు మూవేవేవుకే నేనూ 
చూచా, 

“హైలో” అన్నాడు సెల్లర్ 

“హెలో” అన్నాడు స్యుబహ్మణ్యం. 

ఖాళీగా వున్న కుర్చీలో కూర్చున్నాడు, డిక్” 



కూర్చుంటూ నే “బోయ్! మూడు 'వెర్యాత్ల్యూనాలుగు బీర్లూో 
అన్నాడు. 

న్నుబవ్మాణ ౦ నా చంక పొడిచి “అదిరా అమెరికన్ 

మెంపం కు! తబ్బంశే సీళ్ళృతో సమానం వాళ్ళకి అన్నాడు 

"తెలుగులో. అవును బీరు నీశేగా! 

కూర్చుంతర్వాత, "తాగటం మొద అెట్టింతర్యాత 

మాట్లాడకుండా వుండటం సుబహ్మణ్యానికి చేతగాదు. 

కప “స్వాతంత్ర్య బేనతిని చాడాలనుందండీ” అన్నాడు. 

అ మాటలు సెన్లుర్ విన్నట్లు కన్పించలా, 

“ఆవిడ ముఖంలో మాతృత్వం తొణికిసలాడుతూం 

దటగా?” అన్నాడు మళ్ళీ. 

“ఎవరి ముఖంలో?” అన్నాడు సెయ్లుర్, 

“స్వాతం(త్య చేవత ముఖంలో!" 

సెయ్లర్ ముందున్న గ్లాసు ఖాళీ అయింది. 

“ఓ హ్హుదా! ఆగస్ట్ చార్జోల్టీ చేశాడు ఆ (పతిమనీ. 
అతను అమెరికను గాదు. (ఫెంచి మనివీ. అమెరికా ఎంతో 

గొప్పదనుకున్న (్రైంచి మనిషి! తన సొంత తల్లినిమాచి 

చిత్రించాడు” నా కదంతా అయోమయం అనిపించింది, 

“ఎక్క డుందండీ ఆ (పతిమళొ అన్నాను. 

సుబ్రహ్మణ్యం సమాధానం చెప్పబోయాడు. సెయుర్ 

ఒక చేతితో వాడి నోపమూసి, రెండో చేతితో బీరొబోటిల్ 

మూతి అతెరవాడు, 
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“న్య్యూయార్- బయట బెడోల్ ద్వీసంమిద వుండి. 

న్య్యూయార్క్-లో అడుగు పెట్టదలచుకున్న వాళ్ళకి (ప్రథమంగా 

కన్పించేది ఆ (ప్రతిమే.” 

“దిన్య మాతృ వ్మిగహం 1” అన్నాడు స్యుబహ్మ '్రైణ్యం 

సెయ్లర్ ముందున్న గ్లాసులో వీరు బంగారంలా మెరు 

స్తోంది. 

“ఆ విగ్రహం వీపు అమెరికావేసు చూస్తూంటుందినో 

అని పకపకా నవ్వుకున్నాడు సెయ్లుర్. 

“మో దేశంలో తల్లులందరి ముఖాబ్లోనూ, ౨ అంటు 

న్నాడు న్నుబహ్మణ్యం. 

ఒక చేతితో మళ్ళీ స్యుబహ్మణ్యం నోరు మూసి 

శెండో చేతితో బీరు బురైక్తి ఖాళీ చేశాడు “డిక్”. మా 
వొడు గుటకలు మింగాడు. 

“తల్లులు! నాకు తల్లి చీమంశే యేమిటో తెలియదు. 
మా అమ్మ చచ్చిపోలేదు. . .నాకు మా అమ్మం శే (మ 

శేదు. పక్షిలా పెరిగాను. చేను డబ్బు సంపాయి_స్తే గొప్ప 

వాక్ణట, వేకుంకే కొడుకునే కాదు, పొమ ్ యంది. డాలరు 

కసే ముద్దు శేసంశే మొద్టుకొ 

“ఏమిటా యిట్లాగంటాడు!” అన్నాడు మా వాడు 

"వెలుగులో. 

గుక్క- తిప్పుకుని “అయితే, మా స్నేహితురాలంకు 

చేమన్న మాట మోకు” అని యికిలించాడు మా వాడు, 
=n, a 

ఖాళీ గ్లాసు వేపుకు మూశాడు డిక్. “వాళ్ళుమూ(తేం 
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యేం చేస్తారు? పాపం! వాళ్ళకీ డబ్బు కావాలి; సినిమాలు 

కావాలి; టార్లుట్సొ కావాలి, టాక్సీ కావాలి, అనన్నీ యిస్తే 

స్నేహితుణ్ణి ఇన్వలేకపోశే _ యిన్వగలిగినవాడు కావాలి. ,. 

నాకు స్నేహితులూ చేరు; 'స్నేహితురాళ్ళూ లేరు మా 

చేశంలో స్నేహం లేదు, ఉన్న స్నేహంలో లోతులేదు. 

కానలసినంత వెడల్పు, మోకాళ్లుగూడా మునగని లోతు, 

కనుచూపు మేర దూరమంత వెడల్పు. ..అందరికీ అందరూ 
స్నేహితులే యెనరికీ యెవరూ స్నేహితులు గాదు.” 

“ఒశేయ్ ! మైకం ఎక్కుతోందిరా అన్నాడు మా 

వాడు తెలుగులో. 

నాశేమో తోచలేదు, “ఓడపనిలో ఎందుకు చేరారు!” 

అన్నా. 

ఖాళీ గ్లాసు నింపాడు కా 

“నేవీలో చేరితే మలయా వెళ్ళాలిసొస్తుందని నాకూ 

"తెలుసు. అందుకనే మొట్ట మొదట వాళ్లు చేరమంకే చేర 

నన్నాను. వెధవ జానెడు పొట్ట నిండదటలే అని భరోసా 

సడ్ష్డాను మో దేశంలో రెక్కలాడితే డొక్కా-డుతుందో 

కేదో నాకు అెలియదు. మా దేశంలో ఒక్కటాడినంత 

మా[(తాన్నే రెండోదికూడా ఆడదు. రెక్కల్లోపాటు. మెద 

డమ్ముకోవాలి, నవ్వే కళ్ళమ్ముకోవాలి, గుండ్రంగా 

పెంచుకుని అనయవాల _ నముకోవాలి; ఆహోంనించే 

నవ్వు నమ్ముకోవాలి, (మ నమ్ముకోవాలి, ఆప్వాయా 

న్నమ్ముకోవాలి. ఇనన్నీ మగవాడిని చేనమ్ముకోవాలం కే 

మాతం కొనేనా శృెవళ్లు?, , నేను గూడా ఒక యం(లెౌన్ని 
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"కావాలి; యంత్రంలో బోేల్టుని కావాలి! నా నాశనాన్ని ఇక 

అము, కోవాలి [17 

“*ఇబేంవ్మిటా యిట్లా అంటాడు!” అన్నాడు మావాడు 

శెలుగులో. మా వాొడింకా వెరాతే శౌగుతున్నాడు. 
“మోది మహాగాప్ప దేశం. ఎన్ని పర్మిశ్రమలు! ఎన్ని యం 

(శాలు! ఆటంబాంబుని కనిపెట్టాశే!” అని ఆకాశం నంక 

యూశాొడు సు్యుబహ్మాణ్యం. నిండిన గ్లాసుని సగం చేశాడు 

“ఎవరు శెప్పారు మోకు? ఇంతనరకూ మేం కనిపెట్టిన 
మూలసూత్రం ఒక్కటి మాపించు, ఎవడో తెలివిగలవాడు 
పుణ్యం కట్టుకోకుండా మేం పాపం కట్టుకుంటున్నాం. మా 

ర_క్తంలోనేలేదు కనిపె ట్టడం అనేది. మా కొక సామెతవుంది; 

“వాడు చేసిందానికం శే బాగావుండే ఎలుకలబోను తయారు 

శ్లేశానంకు లోకం నీ యింటికి రోడ్లేసుకుంటుంది” అని! ఎట్లా 

పుట్టానయ్యా నువ్వు i 

మా చాడు తొందరపడ్డాడు, తొందరసడ్డాడు. 

“తాగాడురా!” అన్నాడు యింనీ షులో. డిక్ విన్నాడో 

వేదో నాకు తెలియదు. సగం గ్లానుచేసి మావాడి గ్లాసు 

నిండార్లు చేశాడు. మా వాడి ముఖం కళకళలాడింది. “మో 

దేశం అంకే భక్తి 'లేనిజే మోరీ ఓడలోచేరి మీ చేశం 

కోసం పోట్లాడుతున్నా కేం?” అన్నాడు. 

“మాశావురా! చిత్తవుతాడుూ అన్నాడు తెలుగులో, 

సెల్లుర్. కళ్లు నవ్వినయ్యి. శెండు_ చేతులతోనూ 
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ముందున్న గ్లాసు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. చితికి ముక్కలా 

పొంచేమో అనుకొన్నా న్నేను, అది చితకనూ చితక లేదు, 

ముక్క-లుగానూ లేదు. ఖాళీ అయ్యిండాకా డిక్ నోటికంటి 
పెట్టుకొని ఖాళీ బల్లమోాద కూర్చుంది. 

“నేనా చావడానికి' చేరాను!” అన్నాడు డిక్. నేను 

మ్యూజియం బయట నిలబడ్డ చెట్లవంక్కా చెట్ల వెనక చెట్ల 

తలల్ని తన్నే ఎ్యరటి యటుకల నోడలనంకా ఆ గోడు 

మధ్యలో వున్న మ్యూజియం నంకా చూస్తున్నా. అల 
వాశైన వాళ్లు చెట్లనిగూడా మ్య్యూూజియంగానే జమకడ తారు. 
మా వాకు ఖాళీ అయిన వెర్యాత్. గ్లాసులోకి మాస్తున్నాడు,. 

డిక్ అంటున్నాడు, “ఆం నేను చ చ్చేందుకు వేశ్తాన్ను 

నేను (బకిశేది చచ్చేందుకు. నేను బతుకుతూ చస్తూన్నాను. 

కొంతమంది (బతుకుతూ "(బతుకుతున్నా మనుకుంటున్నారు. 

చాను దగ్గర పడుతోందని మర్చిపోతారు.” 

డిక్ చ్యూయింగం నములుతున్నాడు. మా చేశంలో 

"వెధవ లున్నారు, డబ్బున్న వెధవలు! నేం డబ్బుకోసం చేరా 

మనుకుంటున్నారు వాళ్లు వాళ్ళ డబ్బుతిని వాళ్ళని రక్షించ 

బోతున్నా మనుకుంటారు!. , ,.మమ్మల్నీ మేమే భక్షించుకుం 

టున్నాం. భక్షణ! మేమంత తెలివితక్కు_న వాళ్ళం గాదు!” 

డిక్ కనుబొమలు ధ్రశ్నార్థకాలై నాయి. పళ్లు కొరు 

కున్నాడు. చెవులు, మెడవేపుకు లాక్కున్నాడు. ఒక 

సెనామా తీసి అంటించి పొగ నదలాడు, ఆ పొగ వెనుక 
మాటాడాడు; 
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“వేరకపోతే చచ్చిపోతా నన్నారు. వాళ్ళు 
తిండి దొరక నన్నారు. సిగరెట్లు దొరక వన్నారు. 

చీకు దొరక దన్నారు. శ్నేహితురాళ్ళు దొరక 

కన్నారు. ..అయిటే చేశే చస్తానన్నాను. , తిండి దొరికింది, 
సిగరెట్టు దొరికాయి బీరు తాగినంత, మా ఓడ ఒడ్డు 
కొచ్చినప్పుడు కావలసినంతమంది స్నేహితురాళ్ళు. ...... వ 
(గనంచమంతా తిరిగాను. ఎంతే మందినో.. ఆడవా' 

చూచాను. కాని జిబాల్ట రు ఆడవాళ్లా! అల్లాంటివా 

చేను కలలో గూడా చూడలేదు. అయితే వాళ్లు ర్యాతంతా 

వు ర కాదు, తొమ్మిదిన్నర య్యేప్పటికి సరిహద్దు చాటి 
స్పెయిన్లో శెళ్ళిపాయ్యే వాళ్లు.” >» 

ర 

“అత్మహత్య చేనుకోపొయ్యారూ?” అన్నాడు మా 

వెడు ఇంగ్సీ షులో నే. 

“అమ్మో! ఆత్మహత్యే?” అన్నాడు డిక్. నా కళ 
ముందు మ్యూజియం కదలినట్లయ్యింది, కుర్చీలో సద్దుకుని 

కూర్చున్నా. 

“నీలాంటివాడే ఇంకో మాట అన్నాడు” అన్నాడు 
లం మ్య 

“నాలాంటివాళ్ళతో కలిసి_వుట్టబొ య్యేవాళ్ళు నాలా 
(బలిక్కు-ండా వుంజేందుకు_ నేను చచ్చినా యిబ్బంది లేదట, 

“పీటర్ చెయ్యో” ఫ్ర_స్హకాలు చదవమన్నా వాడిని!” అంటూ 

ఆరిన సిగరెట్టనతల పా చేశాడు. ” 

“మా వాడిలాంటి నాడా!” అన్నా న్నేను. 
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కె ఎవ్వరు?” అని అడిగాడు మావాడు 

ఇంగ్నీ షు 

“*ప్పుస్తకాలు రాస్తాడు. ఆ ఫుస్తకాల్లో ఆడవాళ్ళ 

మడమల్ని గురించీ, చీలమండల్ని గురించీ రాస్తాడు... కథా 

నాయికలు హెాధస్కీలూ, సోడాలూ కలిపి తాగుతారు, కథా 

నాయకులు కనపడ్డ వాళ్ళనల్లా లంకించుకుంటారు. ఆడ డ్రై పుట్టిన 

మనిషీ హత్యతో సంబంధం లేని మనిషీలేదు. ఆలోచించ 

గూడదంటాదు చెయ్న్నూ. ఆలోచి స్తే అనుకున్న దికూడా వుండ 

కుండా పోతుందంటాడు. అన్నీ తెలిసిన మనిషికం కే ఏమో 

తెలియని మొద్దు హోయిగా (్రతుకుతుందంటాడు. , ౨ 

“నేనెప్పుడూ విన లేదే అతనిజేర” అన్నాడు మా 

బాడు. 

“అతని ఫు_స్తకాలు మాకు (ఫీ సస్తయి చేస్తారు. అతను 

రాసిన పుస్తకాల్లో నేను చధవని పుస్త స్తకం లేదు” అని శెండో 

సిగ రెట్టంటించాడు సైలర్. 

“ఓడలో వుంకే అతని ఫు స్తకొలు చదువుతా, బయ 

టికి వస్తే బజారుల్లో తిరుగుతా, చేన్మాబజాయల్లో తిరి గేప్పుడు 

యెంత మంది ఇళ్ళల్లో వున్నారోనని ఆలోచించబోతా, ఎంత 

మంది పెళ్లాల మెడల్లో చేతులు వేసుకున న్మిదపోతున్నారో 

ఆలోచిస్తా, ఎంతమంది చచ్చిపోతున్నారో ఆలోచిస్తా. నా 

ఆలోచన ఎంతకీ “తెగదు. అప్పుడు యే 'వారోలోనో 

దూరకోౌ...* 

నాకు చావాలని బుద్ధివుడుతుంది, చచ్చివో ₹ లేను ఎవ 

నైనా చంవుతా శీమోననుకేంటా, ఎననైనా చంపితే భాగుం 

70 
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టుంది కదా అనుకుంటా. * ఎవరూ చంపరు, యుద్ధంలో 

చేరితే యెవళ్లో వొకళ్ళు చంపుతాడు, , .” | 

మావాడు 'శరాన్యంలోకి మూశాడు, నాక (క్రిందటి 

ర్యాతి చూసిన న్యూ(సీల్ గుర్తుకొచ్చింది. జబ్బొచ్చిన పశు 
వుల్ని రెండు కొండల మధ్య కాల్చి చంపారు ఆ కల్లో నా 

వళ్ళు గగుర్పొడిచింది. ఛా” అనుకున్నా. 

డిక్ వంక చూశా, చెండు చేతులూ డెస్క్-మోద 

పరచుకుని వాటి మధ్య తల ఇరికించుకొని వెక్కి. వెక్కీ. వడు 
స్తున్నాడు. నా చేయి అ(పయత్నంగా అతని చేతిని నిమిరింది. 

డిక్ తల మై కెత్తాడు. నానంక దీనంగా మాశౌడు. 

“నాదొక్క--శు కోరిక. ఎవరు చంపినా_నాకు చాధ కల 

క్కుండ్కా ఒక్క గుండుతో నే (పాణాలు పోయేట్టు చంపాల్నని. 
అదొక్క-కే నేను కోశేది!” 

“అచేమ్మిటా, అట్లాగంటాడు?” అన్నాడు మావాడు 
"తెలుగులో. 

“అమెరికా మాట్లాడిస్తోందిరా” అన్నా న్నేను, ఎందు 
కన్నానా అన్సి మా వాడేమనుకున్నాడోనని శేరి పార 
చూశాను వాడి ముఖంలోకి, 

“పిసి రాయ్ అమెరికా “భూతల స్వర్ణం” అన్నా 
డురా!” అన్నాడు మావాడు. ఆ ముక్క వ భాషలో 
అన్నాడో ఎంత ఆలోచించినా యిప్పటికీ గు ర్తుకు శానటం 
"లేదు, 

(8) 



14 

(ప్రక్కకి చూస్తే సెయర్ నీడలా నడచిపోతున్నాడు- 

మ్యూజియం చుట్టూా కప్పుకున్న చెట్ల చీకట్లల్లోకి. 

“అదేరా వాళ్ళ ఓడకి దారి” అన్నాడు మా వాడు 

నాతో. 

మర్నాడే టోవెడో మలయాకి లంగరె తింది. ఇప్ప 

టికీ తిరిగి రాలేదు. 

“మళ్ళీ 'టోవెడో” ఎప్పుడొ స్తుందోరా,. వస్తుందంటా 

వురా?” అంటాడు మావాడు యింకా అప్పుడప్పుడూ. 

“ఎందుకురా అంటా న్నేను. 

“ఆ “మృతజీపొని చూడాలిరా!” అంటాడు మావాడు 

"తెలుగులో. 

— 103 



నెత్తురు కధ 

చూచారా మోకు? అదిగో చూడండి! ఆ వీధిచినర 

మలుపులో_అక్క-డ ఎరగా కన్పించడం లేదూ, గాలిలో రెప 

ఆప లాడుతూ, ఆ అదే! 

జాగర్త! చెత్తా శెడారమూనూూ, . .(పక్కగా తేప్పిం 

చుకుని నడవండి! 

ఆం అడే ఎరజండా. 

సుత్తీ లేదు కొడవలీ లేదు. నిజమే! ఆ రంగు 

గూడానూ, , .రంగోసిన గుడ్డ కాదది. నెత్తురు పులుము 

కున్న గుడ్డ, నీలా నాలా (బతికిన మనిషి. నెత్తురు. ఒకప్పుడు 

నీర క్షంల్కా నా రక్తంలా (గేవతో పొంగి దుఃఖంతో 

కరిగి త్రోభతో కుమిలి కోహతో మండి. ..న నెత్తురు. 

ఆర_క్షంలోనూ తెల్ల కణాలు యీదినయి, ఆ రక్తంలో 

యె్యరకణాలు పరు7_త్లినయి. 

ఎవరో పంచిపెట్టేన రక్తం గాదు అది. పాలం దున్ని, 

కాయకస్టం చేస్కి వరల. సండించి, సుఖంగా (ఎతికిన రై ర తులే 

ఆ రక్తానికి జీవం పోసింది ఆ శరీరాన్ని పెంచింది. నీలా, 

నాలా_ఆ రక్తాన్ని సొంతం చేసుకున్న శరీరం ఊయలల్లో 

ఊగింది. తల్లి రొమ్ము పాలు తాగింది. తంగడి ఒడిలో గంతు 

"లేసింది. మాయా మర్మమూూ కల్లా కపటమూ,; తెలియ 



16 

కుండా ర్యా(విళ్లు నిద్రపోయింది; శేపటి సంగతి తెలియకుండా 

వుత్సాహంతో వూగిపోయింది. సంతోహంతో శేరింతలు 
కొట్టింది, ఆనందంతో“ ఆటలాడీ_,పాటిలు పాడుకొంది 

పలకా బలపమూ పుచ్చుకొని బళ్లోకెళ్ళింది. పంతులు 

గారు బెత్తం రుళివిన్తే గడ గడ నణకిపోయింది. పంతులు 
గారు ఫు_న్తకం పట్టుకుంకే పాఠం గణగణ ' నప్ప చెప్పింది. 

వెళ్ళినాడు భ_ర్తపేరు చెప్పేందుకు సిగ్గుతో వంగిపో 
యింది. చెరువులో నీళ్ళు గెచ్చేందుకు భర్త శకావడజేసుకుని, 

రొమ్ము విరుచుకుంటూ బయలుదేరితే వుబ్బ్చితబ్చిబ్బయ్యింది. 

నువ్వూ, "నేనూ. గాంధీగారి ఫోటో భూడకముందు 

తన యింట్లో గాంధీ పటాన్ని (చేలాడగట్టింది. రాములనారి 

పటాన్ని పూజించినట్లు "పూజిం చింది. 

నువ్వూ, "నేనూ ఖద్దరంటూ వొకటుందని తెలుసుకోక 

పూర్వమే, రాట్నం నడికింది. : ఇంటిల్లపాదీ. ఖద్దరు క క్టేట్టు 

చేసింది.- 

నువ్వూ నేను చూడని జై_ళ్ళల్లోకి హత్యలు చేసిన 

వాళ్ళూ, దొంగతనాలు చేసినవాళ్లూ, వాళ్ళలాంటి వాళ్లా 

వెళ్ళేప్పుడు భర్తచేతికి “రాట్నం జండా” యిచ్చి, భర్త 

నుదుట కుంకమబొట్టు పెట్టి హారతిచ్చి, కళ్ళంట నీళ్ళు పెట్టుకో 

కుండా భర్తని జై లుోోటుదాకా సాగనంపి వచ్చింది. 

ఆరేళ్ళు పెరిగిన కొడుకు “అమ్మా! నాన్నెప్పు 

డొత్తాలే?” అని అడిగి ఎక్కెక్కి యేడిస్తే ఆ రక్షం ఏమని 
సనూధానం చెప్పిందో తెలుసా? “యో. లాటీలు వచ్చు 



17 

కున్న వాళ్ళ రాజ్యం పోయినపుడు వస్తారు బాబూ? అని 

చెప్పింది, “శెల్లవాళ్ళ రాజ్యంపోయి మనవాళ్ళ రాజ్యం నచ్చి 

నప్పుడు నస్తారు బాబూ!” అని చెప్పింది. 

నరదలొచ్చి పంటలు పోత్కే జెన్నంటుకున్న బిడ్డల 
కడుపులు మాచి కమిలిపోయింది. . *చౌరవమ్మూ! చెరవ్లూ! 

చేనన్నట్టు వొప్పుకుంటే నీ పొలమూ నీకు దక్కుతుంది, నీ 

బిడ్డలూ నీకు డక్కు-తారు. 'తేకపోలే.” అని జబల్కర్ గుట 

కోలు మింగుతుంకే యీ ర_క్షం యేంచేసిందో తెలుసా ? 

రోకలిబండ పుచ్చుకుని అర! చచ్చినాడా” అని జీనం లేని 

చేతులు వూపిం=. పమనులేని పళ్ళు నూరింది. రక్తంలేని 

కళ్లు వురిమి)ది. పెగలని కంఠంతో ఇంశేమో మాట్లాడబోయి 
శోపొచ్చి కూలింది. .. 

భర్త జై లునుండి బయటపడి నచ్చేప్పటికి పొలం 

పోయింది. ఇల్లు పోయింది. వళ్లు -గుల్లయింది. అయినా 

కళ్ళల్లో "పెట్టుకున్న (పాణాలతో ఎదుకెళ్ళింది. జరిగిందంతా 

విని భర్త నీరైపోతే యీ రక్తం యేమన్నదో తెలుసా? 
“అయిండేదో అయింది. ఇట్లాంటికాలం యిట్లాగే వుంటుందా? 

గాంధీవాబు స్వరాజ్యం "తెస్తాడు. అప్పుడు యెనరి సొమ్ము 

వాళ్ళశే నస్తుందొ అన్నది, బొంబాయి. కెళ్ళి యే మిల్లులో 

కుదిరినా మన మూడు డోౌక్క-లూ నిండుతయ్ చే. దిగాలు 

పడకు!” అని దిటవు చెప్పింది. జీవంలేని నవ్వు సవ్వింది. 

చిరుగులు కుట్టిన కోక కట్టుకుని = కోడలు యింట్లో 

అడుగు రర గుడ్ల నీళ్లు గుడ్డల్లో కుక్కుకొంది, 
కొంగుతో కళ్లు తుడుచుకుని కోడలు గడ్డం పుచ్చు 
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కుని ఈ రక్తం ఏమన్నదో తెలుసా? “ఇట్లాంటి కాలం 

యిట్లా వుంటుందా? సీ కోడలు రాకముంచే స్వరాజ్యం 

వస్తుంది, నీ కోడలు లంత్రి దేవికిమన్లే నస్సుంది. నా మనవళ్ళు 

రాజులకి మళ్లే _గ్రతుకుకారు” అని అన్నది... 

భర్త గుండెల్లో గుండు దూరిందని వార నచ్చింది 
తన చేతుల్తో తనే సాగనంపింది భర్తను; “వారీ! జై లుశెళ్ళిన 
రోజులు గుర్తుకొ స్తన్న య్యే” అంకే యీ రకం ఆనందంతో 

పరుగెత్తింది. “అప్పుడు నీ మొఖాన కుంకుం పెట్టాను. ఇప్పు 
జేం సెట్టి బొట్టుపెట్టను. కాండబ్బంత కు-కంకూడా లేకపోయి 

యింట్లో. హోరతిమాట అనుకోడానికి నూడా.,. అంటూ 

"బేజారయిపోయింది య నెత్తురు, “పిచ్చిదానా. . .!” అంటూ 
భర్త తలమిాద చేయివేసి నిమురుతుంశే చిన్నస్పుడు తండి 
మోకాళ్ళమిద గ్యురంతొక్టుతూన్నట్ను వుబ్బి తబ్బిబ్బయ్యింది. 

ఆ మాటలన్నీ గుర్తుకొచ్చాయి 

అయినా పిండి నూనే చేతుల్లోకి (పనహించుతూనే 

వుంది యీ రక్తం, ఈ చేతులు నూరిన పిండి సెనంమోదికి 

యెక్కుతూనే వుంది. కాలిన చపాతీణు కాలేజి క్యరాళ్లు 

బోటులోకి జేర వేస్తూనే వున్నారు. బోట్లు నీళ్ళన్లో నిలుచున్న 
ఓడలవైపఫుకు పరుగెత్తుతూనే వున్నవి. ఓడలలో వున్న 

నావికుల (ప్రాణాలు నిలబడినై. ఎనరో “నా ళృందరూ 

గూండాలు” అన్నారని ఎనరో పచ్చి చెప్పిశే యీ రక్తం 

నిండారులయ్యింది. “తెల్లాళ్ళేనా అన్నది!” అని వ్యరినవ్వు 

నవ్వింది యీ రక్తం. కోపంతో సం నల కాగిపోయింది 

యీ రకం... 
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మనవాళ్ళని చూచీ మురిసిపోయింది యా రక్తం. 

“వచ్చేకాలం మాబేరా బాబూ” అని గోరు వెచ్చబడిందీ 

రక్తం. స్ట 

మూడు రోజులు పస్తుండి ఆగస్టు పదిహేను పండుగ 

చేసుకొంది. మనమళ్ళతోనూ, కొడుకుతోనూ, కోడల్లోనూ 
సట్టణమంతా. పిచ్చెక్కినట్లు తిరిగింది అనాడు. “అమ్మా! 

అవాళ్ళది రాట్నం జండా” ఈ వాళ్ళది చక్రం జండా” అని 

కొడుకంశే, చెప్పించని చదువు గుర్తుకొచ్చింది యీ రక్షా 

గ రాట్నం జండా పుచ్చుకుని జైలు కటకటాల వెన 

కెళ్ళిన భర్త గుర్తుకొచ్చాడు యీ రక్తానికి, 

నూలులేని బట్ట ఎక్కొ-డుంటుంది? ఐనా తిండిలేని 

రక్తం [పవనహిస్తూనే వుంది. తిండికోనం చీప్రురు పట్లింది, వీ 
re ge ల - త స 

కలిగినవాళ్ళ బిడ్డలు తినిపా నేసిన కాగితాల పొట్లా 

లకాడ్సి గంపల శే_ర్తింది, మనమళ్ళ మాటన్నా తేల్చుకో 

కుండా కొడుకు తోలే బండిలో గుమ్మరించింది. భవనాల్లో 

వుంజేవాళ్ళకి జబ్బులు ఫుతతాయని భామ్మోద పండుకుని 

ఆకాశాన్ని కప్పుకుని (బతుకుతూ భవనౌలముందు దుము 

వూడ్చింది. వున్న వాళ్ళ కారుల రులు పోతాయని, కోడలి 
చేయి వుచ్చుకుని గ్నురాల బళ్ళు పానేసిన చేడకళ్ళె తింది 
యో రక్తం! 

ఈ బజార్లలో యో చెత్తా, యా చెదారమూ 

ఎందుకు పోగుపడిందో తెలుసా? వీటిని యె  త్తిపాశేసే 
చేతుల్లో రక్తం నీళ్లపోయింది. రక్తం నీశ్ళెపోయేప్పటికి 
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చేతులు 'పనిచేయంి 'అన్నయి. కాళ్ళు 'కదలం' అన్నయి. 
కళ్ళు “చడంి అన్నయి. అన్నీ కలిసి రక్తం కావాలి 

అని అరిసినవి,.. 

కాగితాలమాద శే తల నడిచినయి. కాగితాలు 

చేతుల్లో కదిలినయి. సలిగ్సి ,నలిగ్సి చిరిగిపోయినయి... చికిగి 
పోయి చిత్తుబుట్టల్లోదూరిసయి. అయినా “రక్తం” కనిపించలా, 

చిత్తుబుట్టలు దులిపేందుకు కూడా కనబడకుండా పోయింది. 

ఏమైపోయింది? ఎక్కడి కెళ్ళిం దీర_క్తం? తెల్లాళ్ళ 

రాజ్యం పోయింది. మనాళ్ళు రాజ్యం వచ్చింది. నాన్న లేడు 

కొంప 'లేద్కు తిండి లేదు బట్ట "లేదు. జబలకర్ న్నెట్సిమోాద 

గాంధీ టోపీ వుంది; జబల్కర్ ముడ్జికింద అసె స్ఫెంచ్లీ కుర్చీ 

వుంది. పోలీసోళ్ళ చేతుల్లో లాకీల్లీవు. "తుపాకులు వెలిసినయ్. 

అమ్మా, శెల్లాళ్ళ శాజ్యం వ పోయిందే! మనాళ్ళ రాజ్యం 

వచ్చించే అమ్మా!” అని కొడుకంటూం ఆకే “విందాం” అని 

చెవుల్లో పరుగెత్తింది యీ రక్తం. 

“అత్తా! , ఇంకెంతకాలం! సొరాజ్ఞం వచ్చింది. కోడలు 

రాలేదు. చిరుగులుపడ్త కోకలో కోకపోయింది. ఇం కెంతకాల 

మత్తా*” అని కోడలు రశ్వాన్ని కాండి స్తే “అయ్యో” అని 

ఆదరా బాదరా కళ్ళల్లోకి పరు గె త్తిం-దా. రక్తం. 

“ఆ వూసిందిగూడా నువ్వే ఎ! సయ్యా. నుయ్యి 

చాక!” అని కొడుకు యెకిలినవ్వు న వ్వుతూంశే యేం 

చెయ్యాలో అర్హంగాక, యెటుసరుగాత్రాలో అర్థంకాక అట్లానే 

నిలబడవొయింద ఆ రక్తం, 
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' అప్పుడా రక్తానికి పేమో, 'తెలియలా, పట్టణంలో పట్ట 

శారోగ్యం పాజైపోతుందని విలపించే ష(ిక లున్నాయని -౭ెలి 

యలా. కాంగార్ మైదానంలో తిండి కావాలి” అని: అరిసే 

గొంతులూ వినివించలా. చీనుర్ణుప్పక్లే చేతులు దుమ్మూదుమా 

రమూ దులుప్రుకున్న ననీ కేలియులా,. పదమూడు. వేల వంగిన 

నడుములు ఒక్కసారి లేచీ సలబజ్హైయని కెలియలా. బిడ్డా, 

పాపా ఆడా మగా అందరూ కలిసి బజారుల్లోకి వచ్చారనీ, 

యోాసారి వచ్చింది చెత్తా చెదారమూ కదిపేందుకు కాదనీ, 

యీ సారి వచ్చిండి వాళ్ళ నోళ్ళు అప్పు పుచ్చుకొని తిండి 

కావాలి,” అని అరిసే నాయకుల్ని పొట్టపెట్టుకన్న రాతి 

గోడల్ని కదివేందుకసీ తెలియలా. .. 

ఎవరు సహీస్తారు యీ 'సోమరితనాన్ని 2” “పనిలేని 

జీతం” కావాల నేవాళ్ళన్సీ “జీతమున్న శలవులు కావాలనే 

వాళ్ళనీ?! నువ్వూ నేనూ సహించనచ్చు, సానుభూతి చూప 

వచ్చు, సమర్ధించనచ్చు, బలపర్చవచ్చు. పోట్లాడనచ్చు. .. 

శాంతి భద్రతలు మేలొ-న్నాయి. ఇంతనరకూ నిద 

పోతున్న శాంతి భద్రతలు మేలొ-న్నాయి. ఒక్కసారి ఆవు 

లించాయి. కబంధుడిలా ఒక్కసారి వళ్లు విరుచుకున్నాయి, 

తరువాత జరిగే సంగతి సీకూ తెలుసు నాకూ తెలుసు! 

పోలీనుల చేతుల్లో తుపాకులు ఫెళఫెళ మన్నాయి. తుపాకుల 

బయట గుళ్లు బుంయ్ మంటూ పరుగెత్తాయి. మనో వేగంతో 
పరుగెత్తాయి రక్తాన్ని పలకరించబోయా-_. 

(8) 
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వమ "తెలియని రక్తానికి అంతా అర్థమైంది. సలసలా 

శాగింది, జలజలా పారింది వరండా తడిసింది. గుడ్డలు 

నానినయి ఆ రక్తంలో... 

అదీ యీ రక్తం ! అలాంటిదీ_యీ రక్తం. (చేవతో 

పొంగి దుఃఖంతో కరిగి శ్రగోభతో కుమిలి కోపంతో 

కుమిలి. ..న “నెత్తురు! 

ఆ ర_క్తంలోనూ తెల్లకణాలు యీదినయి ఆ నెత్తురు 

లోనే ఎ(రకణాలూ పరుగత్తినయి,*.... 

0 



చిరంజీవి 

చిరంజీవి సిక్ బే(హోస్పిటల్)లో మూలుగుతున్నాడు, 
డాక్టృ-రేమంటాడోనని గుండెలు దడదడ కొట్టుకుంటున్న వి 

వరండాలో కుర్చీలో కూలబడ్డా న్నేను ఆ పూటతో శేమన్ 

పూర్తయ్యింది. మిలిటరీ కాపలా బయటి గాలిని లోపలికి 

శానీయటం లేదు. నీళ్లు నిలవ తొక్ష్రైగూడా ఖాళి అయిపో 

యింది. నీళ్లూ, తిండీ లేపండా మేం యెక్కు_వకాలం నిలవ 

చేమనసీ, మాలో పలచటి 'వెన్నెముకవాళ్ళు నీళ్ళు శారిపో 

శారనీ, "మా నై శికబలం (బద్దలౌతుందనీ సై అధికారుల 

అంచనా. 

లోపల సింగ్యూ చడ్రనర్తీ గన్నర్స్మేట్లో మాట్లాడు 

తున్నారు. ఎస్ట్రాబ్లష్మెంటంతా అట్టుడికినట్లుడికిపోతోంది. 

శాస్టెన్ మైక్లో మాట్లాడుతున్నాడు. “మో బాగో 

గులు మోరే నిర్ణయించుకోండి. ఇంటి దగ్గరున్న తల్లిదం 

డ్రుల్ని తలపుకు శెచ్చుకోండి. కాంవును మిలిటరీవాళ్ళ 

చేతుల్లో పెట్టాను. వాద్దుమోరినవాళ్ళు గుండుదెబ్బ తింటారు. 

జాగ్నత్త! వళ్లు దగ్గరుంచుకోండి!!” 

ఎస్సియే (కాంపౌండరో) బయటికి నచ్చాడు. శస్తానింగ్. 

ఆఫీసరు మన నేవీనే సము(దంలో కలుపు తానన్నాడు, అయినా 

భయపడలేదు మనం. గుండుదెబ్బలట!” అంటున్నాడు 

_నవ్యుతూం “చిరంజీచెలా వృన్నాడు¥ి అన్నాన్నేను. 
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కధండు తలవెనుక తగిలింది. గాయం కొడీగాం 
డాక్టర్ని పిలిచేందుకు వెళుతున్నా” అన్నాడు. 

చిరంజీవి (బతుకుతాడా? రాయిలాంః? మనిషి రం 

గూన్నుంచి పారిపోయి వచ్చేప్పుడు. ఎన్ని కస్టాలు పడ్డాడు! 
చుండిపోతున్న ఇల్లూ, చచ్చిపోయన ఇళ్లిల్నీ నదిలి " పరు 
'ఇత్తాడు.. జపాను విమానాల్లో. పందెంవేసి పరుగెత్తై డు, 
బర్మా దొంగల్ని "కావడి బద్దల్లో మోదాడు. ఎనభై మె 
కాళ్ళు మడనకుండా నడిచాడు. ఇడంతా చెబుతూంశు “లకీ 
కళ్లు మెరిసేవి. “వముంది రాన్రా! es ఆశ 
గూడా లేదు. దీనికితోడు ఒక ముసలమ్మా, ఒక పసిపి 
వాళ్ళదీ' తెలుగు "జేశమే. సాలాగుణే'వలసపోయారు, os 
నడిచి నడన లేకపోయారు. నే! ఇద్దరినీ చెరోవైఫునా కావ 
డిలో కూర్చో బెట్టాను, మంచినీళ్లు కావాలం పే కొండలు 
దిగ్గి రెండు మూడు ఫగన్గాంగులు నడవవలసి వచ్చేది. వెను 
తిరిగిమా_స్తే దారి కన్పించేది కాదు, అంతా అడవులమయం, 
ముసలమ్మ బొడ్డుని కట్టుకున్న. డబ్బు శాపాడమ'నేది ! అలాగే 
(ప్రయాణం చేశాం. ఎన్ని శవాలు చూశాం, నడవలేక 
'చచ్చిననాళ్లూ, నాలుకశెండిపోయినవాళ్లూ నోటి ముందు 
దోసి సిటబట్టి కర్రలా చిగుసుకుపోయినవాల్లూ, ఎన్ని రోజులు, .. 
ఎన్నిరోజులు! నెహ్రూ పంపిన శనగపప్పు అంచేవరకూ జార 
కంలేదు. (బతిశామనుకన్నాను. (బతికి లాభ మేమిటి ? 
చచ్చిననాళ్ళ పగసాధింణాలనీ ___ జపానువాళ్ళం శే గుండె 

: మండిపాయ్యేది. నేవీలో. చేరాను, ర్మికూటింగ్ ఆఫీ 

“నేవీలో ఎందుకు చేరుతున్నావ్?” అని అడిగితే నాకు జా 
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‘ 
0 ల వ్ల చ్చింది. . “ఛాలామందిలాగా చేశాలు చూడ్డానికీ (కౌగుడు 

(కాగటానికీ కాదు చేను చేశేది. జపానువాళ్ళని చానగొట్ట 
డానికి” అన్నాను, 

ఎప్పుడూ అంతే! గడుగ్దాయిలా సమాధానం చెప్పే 

వాడు. నంకర టింకర మాటలూ, డొంకతిరుగుడు సమా 

ఛానాలూ" 'జెలియవు చిరంజీవికి. 

అందుకనే అతన్ని 'టోపన్ (ాంచీలో పడేశాడు 

రకూటింగు ఆఫీసరు. అప్పటికి నాకే తెలియదు. *“టోపన్” 

అంకే ఏమిటో! ఎనరో చెప్పారు “పాకీపని” అని. చిరంజీవి 
శా సంగతి తెలిసిం కరాంత ఆఫీసరు దగ్గరకు పరుగెత్తాడు. 

శపాకీపని చెయ్యటానికి "మ్మెట్రిక్యులేవను పరీక్ష జేనికి? చేను 
పాకీసని చెయ్యటానికి చేరలేదు. జపానువాళ్ళని చంపటానికి 
చేరా” అన్నాడు. ఆఫీసరు, పల్లికిలించాడు. “ఇలాంటి ఆఫీ 

సర్గ్లుంకే ఇండియన్ నేవీ బంగాళాఖాతంలో కలుస్సుంది!” 

అన్నాడట చిరంజీవి, ఆఫీసరుకు కోపం నచ్చి “నీకు మెదడు 

"లేదు. ముందు (పోపరుఖా నెలుగుండా శక. వో అన్నాట్ట 

చిరంజీవికి అరికాలిమంట సెత్సికెక్కి.ంది. “నాకు మెదగు లేకనే 

వేరానేమో కాని మోకు బ్యుర లేదు!" అన్నాట్ట. అని వెనక్కి. 

తిరిగాడో వేదో, సుపీరియర్ ఆఫీసరును అవమానించినందుకు 

నాలుగు మాసాల ఖైదు! 

తర్వాత అంటూండేవాడు : నేను అ్షికేమను (వ్రాసి 

ఆరు మాసాలై ౦ది. ఇంతనరకూ అలీపలీలేదు. ఇంతనరకూ 

వాళ్ళకు లేనిది బుర్ర ఒక్కశే అనుకున్నాను. కళ్లూ, చెవులూ", 

కాళ్లు" యేమిోలేవ్ఫ” అని, 
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శిక్షలం'కే బెదిరేవాడు కాదు. అన్యాయమూ, అసం 

దర్భమూ అనుకుంకే తేల తన్ని నట్లు మాట్లాడేవాడు. అందు 

కణే అతను 'టోపన్” అయినా అందరికీ ఆతనంశు ఆదరం. 

అంత అభిమానమ్మూ అంత అణకువానూ. “మన ప్లే 

టూళ్లలో రాళ్లు వరుకొని అన్నం తింటారు, చేపీళో మెతు 

కులు ఏరుకుని తినాలిసొస్తోంది” అని ఒక డెఫ్యుశేవను తీసి 
కెళ్ళాడు కమాండింగు ఆఫీసరునద్దకి. =) మాతం దొరుకు 

తూన్నందుకు సంతో షీంచండి. . .గాడిదలకాతిండి బాలు!” అని 

కసురుకున్నాడు, మా బాగోగుల ఛాగ్యవిథాత ! “శే! ఐతే 

ఆ తిండి తినం!” అన్నాడు చిరంజీవి, చిరంజీని వెనుకనున్న 

వెయ్యి గొఠతుకలూ అరిచాయి, “ఆ తిండి తినం ౯” అని, 

మర్నాడు చిరంజీవికి బదిలీ! గమన గోడు వింటానికి ఆరు 

మాసాలు! మన గాడీ నడపడానికి ఆరు నిముపాలు” అన్నాడు 

చిరంజీవి బదిలీకి (పయణంగడుతూ ! అతనన్న మాటలు 

లోకోక్తులు మా నేవీకి, 

“లిండి తినమంశేు తినాల్సించే!”అన్నాడు మా వెల్ ఫేర్ 

ఆఫీసరు. “పురుగులు పడ్డవి[” అన్నాం మేము. “ఐనా సశే! 
అది మా అక్షరు! . ఆర్లరును ఉల్లంఘించి తే తెలుసుగా” 

అన్నాడు. “ఆర్లరిచ్చిడోకుల్నాపండి” అన్నాడు చిరంజీవి. 
“అది నేవీకి ఉబుసుపోక ఐపోయింది.” అన్నాడు ఆఫీసరు. 

చిరంజీవి చేసిన పనులన్నిన్ని కావు! మిట్టమధ్యాహ్నం 
పన్నెండు గంటలప్పుడు మండు *శండలో మాకు ఫిజికల్ 

(ట్రయినింగు.. ఇది ఫిజికల్ (టయినింగూ కాదు వొట్టే 

శాదు, 'పపంఛంలో బలం సంపాయించడానికి కసరత్తు 

గ 
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చేస్తారు. మనం కసరత్తు చెయ్యటానికి బలం సంపా 
యించాల్సి వస్తోంది”. అని విసుక్కు-చేవాదు చిరంజీవి, 
ఆటల పోటీల్లో మొట్టమొదటి బహుమానం కొట్టుకొచ్చే 
వాడు. కానాన్షూన్ లేకుండా పీటీ చెయ్యమన్నాడు ఇన 
స్ట్రక్షరు. “ఎవరు చేర్చారు నీకు?” అన్నాడు చిరంజీవి. 
“పెరేడ్, (గ్రాండ్ మాసిపోతులొదన్నాడు. అతను చిరంజీవి 

కళ్ళల్లో కదుల్లాడే చిలిపినవ్వు చూచి ఇనస్ట్ర్రక్టృరు తప్పు దిద్దు 

కున్నాడు. “చిరంజీవీ! ఇదంతా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసరు ఆర్హరు. 

నేనేం చెయ్యను? ఏం చెయ్యగలను? అని ఉసూరుమన్నాదు. 

మర్నాడు చిరంజీవి అతనితో గంటలకొద్దీ మాట్లాడాడు. 
“ఏమిటోయ్ సంగతి? అంశే “ఇనుంలాంటి ఒళ్లు పెట్టుకొని 
మెదడుకు తుప్పు పట్టించుకోచాక!” అని 'చెప్పానన్నాడు. ఆ 
ఇనస్ట్రక్ట రే మొన్న మా (ప్రొసెపనుకు ముందు నడిచాడ. 

ఎంతమందిలో మార్పు తెచ్చాడు యీ చిరంజీవి! ఆఫీ 
సర్ల కతనంకే గుండెలు కొట్టుకునేవి, శేటింగుల కతనంశే 
(ప్రాణాలు లేచినచ్చేవి. "ఆగ లేటింగు ప్రాఫంతా అతన్ని గురు 

వుగా కొలిచేవారు. “మికు డిసిప్లనంశు' యేం తెలుసు? మోరు 
చేసేదంతా రెడ్ శేపిజం” అని _ వెక్కిరించేవాడు వాళ్ళని, 
“మోకు రికార్డులు చూసి శేసులు పెట్టటం, అభమూ శుభమూ 
కొలియనివాళ్ళ గొంతులు కొయ్యటం తప్పితే ఇంకేం తెలుసు” 

అని ముఖంయెదుట కడిగి వదిలి పెళ్టువాడు. వాళ్లు చాటు 

మాటుగా పచ్చి “చిరంజీవి! నీకు తెలియదు. నువ్వు మా 

పోష్టులో వుంటే మేం చేసినట్లుగానే చేస్తావు” అనేవారు. ఈ 

మూడు రోజుల్లో ష్ట్ర్రయిక్ (ప్రారంభం. అయింతర్వాత మమ్మ 
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ల్నందర్నీ ఎంత (క్రమశిక్షణతో నడిపాడు! అంతకు పూర్వం 
ఆఫీసర్లు ఫోర్సుతో చేయించలేని పనిని వాలంటీర్లు తయారై 
చేశారు. ఎంత శాంతంగా, ఎంత ఆర్డ న్రీగా నడచింది మా 

కాంపంతా! అదిచూచిన శెగ్యు లేటింగు సేటీ ఆఫీసరు అబ్బుల్ 

రహమాన్ “ఎక్క-డ నేర్చుకున్నా నయ్యా చిరంజీవి?” అని 

ఆశ సృర్యపడ్డాడు- “రప్యూలో ఎ(రమైై న్యమూ, చైనాలో (ప్రజా 

సైన్యమూ, యుగో స్టేవియాలో. గెరిల్లాలు, , .”అంటూ అత 

నికి వూపిరాడకుండా ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు చిరంజీవి. అబ్దుల్ 

రహమాన్ అదరిపోయాడు. మర్నాడు కాంగ్రెసు, లీగు, 

కమ్యూనిస్థుజండాలు పుచ్చుకొని హాజరయ్యాడు, 

చిరంజీవి మాట్లాదుతూంకు కంచుగంట (యమోగు 

తున్నట్టుండేది. *- 

“రావుగారూ! డాక్టరుగారు. వచ్చారు. ఆపశేషను 

రూంలోకి వెళ్తున్నాం” అన్నాడు. ఎన్, వి యే. ఉలిక్కి. 

పడ్డాను. డాక్ట్రరుగారిని మాచి విష్ చేశాను... “అంత కంగారు 

పడకండి. . . చిరంజీవి (బతుకుతాడు లే” అని డాక్టరుగారు తల 

వంచుకుని ముందుకు పోతున్నాడు. 

హాల్ కార్డు (చకాల మంచం)విాద పడుకోబెట్టి తీసి 

శళ్లున్నారు చిరంజీవిని, అరగంట డ్రీతంనరకూ క్య్యాంపంతా 

తానై. తిరిగాడు, ఇప్పుడు! ... = .ఉక్కు-లాంటి శరీరం దుప్పట్లు 

మడతల్లో కలిసిపోతోంది. చిరంజీవి దగ్గుతున్నాడు. కంచు 

లాంటి గొంతుక ఎంత బలహీనమై పొయ్యింది. అతను 

ఉఎన్యాసమిస్తూం మే. +... మొన్నను..---- నిన్నగాక మొన్న 

వ్ర 

ఫి 
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వెయ్యిమంది గుండెల్లో అగ్ని రగుల్కొల్చాడు. “శతాబ్దం 

నుంచీ బాధలు. పడ్డాం. తాపులు తిన్నాం. అటు సా్యామాజ్య 

వాదుల తాఫులూ ఇటు మన సోదర ేశీయుల అసహ్యామూ 
అనుభవించాం, మనం పొట్ట కక్కురితికోసం చేరిన మెర్చినరీ 

దళంవాళ్ళం కాదు! ఇతర "దేశాల్లో (ప్రజలు. నన్య (పపంచం 

కోసం, (ప్రజా (ప్రభుత్వంకోసం చేసే కృషిని కళ్లారా ' చూశాం 

విదేశాలకి వెళ్ళినప్పుడు. . .50 సంనత్సరాలుగా మన దేశంలో 
పెంపొందుతూన్న నన్య రాజకీయ వై తన్యాన్ని చూస్తున్నాం. 
మన శక్తి సామర్థ్యాలు మస మెరుగుదుం. కెల్ల వాళ్ళకీ మనకీ" 

వున్న తేడా మనకు తెలుసును” అంటూ _ దైనందిన జీవితం 
లోని కష్టాల్ని చేర్కొంటూ అతను ఉపన్యానమిస్తూం పే మా 
'క్యాంవులోవాళ్ళం  'వెయ్యిమందిమిా ఉప్పొంగిపొయ్యాం. 
అంతవరకూ మను శ్రైల్న్ లోకువ చేసికొన్న దుర్భరజీవితం 
మాచి చూచి ఒక్క- తావు తన్నింది. 

మా యినుప గశ్జెలతల్లి  స్మామాజ్యవాదం చూసే 
చాయె నెట్లకూ, గురి పెక్తు 22 తుపాకులకూ, నడిపే టాంకు 

లకూ పేల్చే మర ఫిరంగులకూ యెదురొడ్డి నిలబడేట్లు వేసింది 

చిరంజీవి కంచు (మోత, 

చిరంజీవితో మాట్లాడిన మనివి. అతనిమాట శెదురు 
చెప్పలేడు. ఎవరిచ్చారో అతనికా వళీకరణశ కి. మొదటి 
నాడు ముట్టడించిన మరారీ సై నికులతోన్యూ పంజాబు సిక్కు 
సైెనికలత్నూ, అరగంటసేసు మాట్లాడాడు, మేం చూస్తూండ 
గానే “మా సోదరుల్ని గాల్చేందుక్మా_దు మేం తుపాకులు 
పట్టింది అని నేలశేసి కొట్టారు. “మాచారా! న్మదపోత్తున్న 

(6) 
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సింహం మేలొ-న్నది” అన్నాడు చిరంజీవి _ నిబ్బరంగా. 

మర్నాటికి తెల్లగుంపు దిగింది చీమలబారులా, ,. 

డాక్టరు కెల్ల ముసుగులో తిరుగుతున్నాడు. ఎస్.వి, యే. 

బయటికి వచ్చాడు. “ఎట్లా వున్నది” అన్నాను. ఆతురతగా 

“ఆపేవను చేస్తున్నారు” అంటున్నాడు. ఎవరికీ ఆహరేవను! 

చిరంజీవికా? చిరంజీవికి! హారతులు పట్టడంలేదూ చిరంజీవికి! 

చిరంజీవి మెడలో పూలమాలలు "వెయ్యటం లేదూ? డాక్టరు 

కత్తిపుచ్చుకుంటున్నా డా! కామారీలు పూలమాలలు వేశారు 

మా చిరంజీవికి! “మేం మో బిడ్డలం, మమ్మల్ని వాళ్ళు 

“గాడిద కొడుకులు అనీ “లంజకొడుకులు” అనీ తిడుతున్నారు. 

ఇంక మేం పడం, ఇంక మేం సహించళేం, ఆయుధాలు పట్టం 

మీ అండను ఆశి స్తున్నాం-”అంటూ ఆశుధారగా ఉపన్యాస 

మిస్తూంశు కామాకీలు కళ్ళనీళ్లు 'బెట్టుకున్నారు. వాళ్ళకళ్లల్లో 

కోపం య్మెరజీరలు కట్టుకొని గంతు లేసింది. . . చిరంజీవితో 

పాటు వాఖ్లొ మండిపొయ్యారు. కాం_గనుకి జయ్! లీగుకూ 

జయ్! “కమ్యూనిస్టుపార్టీ క జయ్!” “జాతీయ “చేపీ జిందా 

బాద్!” అంటూ కామారఠీవురం (పఠిధ్వనించింది.. ఆ (ప్రతి 

భ్యనిలో టాంకుల మోత వినబడలేదు మాకు. గుండ్లు బుయ్ 

మంటూ గాలిలో దూనుకుపోవటం చూచాం,. చిరంజీవి 

వాళ్ళవై ఫుకు చూవుతూ యేమిటో చెబుతున్నాడు. ఒక 

గుండు అతన్ని దూసుకుపోయింది. ఇది చూచిన కామాకీ. .. 

తలంతా చెరిసిన ముసలి కామారీ,..... చిరంజీవి వల్లంతా 

తాన కప్పాడు. చిరంజీవి తల బైటికి పెట్టి మాట్లాడు 

తున్నాడు. మరో. గురదు తేగిలొంది ఆరేసి తలస, చిరంజీవి పడి 

| 
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పొయ్యాడు, కామారీల సము(దం కల్లోలమయ్యింది. టాంకులు 

చెదిరిపాయ్యాయి. 

చిరంజీవిని తీసికొ.స్తుంకే యెంత గల్లంతు చేశారు 

కామారీలు. ఎంత నచ్చ జెప్పనలసి వచ్చింది. అతని (ప్రాణం 

రక్షించాలంకే మోరంతా ఎనళ్ళ ఇళ్ళకి వాళ్లు 'వెళ్లండిః 

అతన్ని హోస్పిటలుకు తీసిశెళ్ల నీయండి!” అని ఎంత (బతిమాల 

వలసి వచ్చింది! 

చిరంజీవి చానడు! వావగూడదు!! అతని ఉపన్యాసం 

విన్న కామాకీలు “నావికా సె న్యంలోవాళ్లు మా బిడ్డలు! 

మా కన్న బిడ్డలు సరైన తిండి లేక మాడుతూంశు మేం 

చూడలేం” అన్నారు! 

చిరంజీవి చనిపోకే.! “చిరంజీవి యెక్క_డ”అని అడి 

గితే వాళ్ళ కేమని సమాథానం చెప్పాలి! 

నా బుర్ర తిరిగిపోతోంది! ముందున్న కొండలు కదు 

ల్తున్నాయనిపించుతోంది. చౌపాతీలో సము(దం గల్లంతు 

చేస్తోంది. ఎక్క-డివా రుండాలు? మూడు రంగుల యండా! 

పచ్చ రుండా! వెర్ర రుండా! ఎక్క-డినవి? చావాతీ నిండి 

పోతోంది, సముదం గల్లంతు వినపట్టంలేదు. లక్షల జనం, 

నల్లటి శరీరాలు. మలబారుకొండ అదిరిపోతోంది. వాళ్ళంతా 

అరుస్తున్నారు తెలుగులో అరు స్తున్నారు! 

“చిరంజీవి జిందాబాద్! 

“గాతీయ చేసీ జిందాబాద్?” 



ప్రీ 

శ్య్యాంవులోకి పొట్లాలు “వచ్చిపడుతున్నాయి, మాకు 

తిండి ఆగిపోయిందని ఎవరు చెప్పారు వీళ్ళకి! (ప్రహరీగోడ 
మీదికి (పాకుతున్నారు జనం! తెల్ల విలిటరీ తుపాకులు కాలు 
స్తోంది. గోడలమోద మనుష్యులు ఏమాతున్నారు?, , ... 
మనుష్యులు గోడల్లోంచి. ఫుట్టుకొ స్తున్నారు. నా కుర్చీ ఊగు 

తోంది! యస్, బి. యే. నాచేయి పట్టుకు లాగుతున్నాడు. 
నేవీ టోపీలు. పరుగెత్తుతున్నాయి; మావాళ్ళు పరుగెత్తు 
తున్నారు: గోడ్యవైవుకి! తుపాకుల్లో!! 

"కెల్ల మిలిటరీ పారిపోతోంది : చౌపాతీలోకి ! చాపాతీ 
చాటి సమ్ముదంలోకి ! 1 

డాక్టరు కళ్ళజోడు తీస్తున్నాడు. కళ్లు తుడుచుకుంటు 

న్నాడు. నావంక మాస్తూ “చిరంజీవి చనిపోలేదు. అట్లా 

చూస్తావేం! వీళ్ళంతా చిరంజీవులు కాదూ! ఆ జనమంతా 

చిరంజీవు లే!!” అంటున్నాడు, 

ఎస్, బి యే. చేతుల్లోనుంచి తుపాకి లాక్కున్నా 
న్నేను. 

—0;— 



గడవనినిన్న: 

జరిగినదే జరుగుతూంది. జరుగుతూంది కూడాను 

. కొంత కాలంపాటు. నాకు తెలుసు, 

మీ కెప్పుడై నా అనుభవం అయిందో లేదో కొంత 

మంది పక్కన నడుస్తోంశే విమానంమిోద యొగిరిపోతున్నట్టుం 

టుంది. వాళ్ళతో మాట్లాడుతోంశు వుప్పెన కప్పిన సము 
(ద్రంలో ఓడ (ప్రయాణం చేసినట్టుంటుంది. తల తిరుగుతూ 

న్నట్లూ THe భూమి కరిగిపోతున్నట్లుూ, ఎత్తి కుచేసి 

నట్లూ, ఏదో శోక్కున్నట్లూ, కళ్ళ వెనుకా ముందూ 

కూడా పసరూూ సీ సిక్నెస్ నచ్చినట్లుంటుంది. 

ఇలాంటి అనుభవం అందరికీ కలిగే అవకాశాలు చాలా 

తక్కువ. ఎందుకనంకే మో జేబుల్లోనూ నా జేబుల్లోనూ 

పచ్చనోన్లుక్కడ దొరుకుతాయి? అందుకు తగిన వాంగు 

ట్వీడ్బూటూ, (్రావెన్ వ సిగరెట్టూ, (ేన్సోళ్చాటూ: 

పాంపూ వాసనా మన కెక్కడుంటుంది ? వుంకే మనకు 

కలక్క-పోయినా కలిగేట్లు మాసుకోగలశ క్రి యేర్చడుతుంది. 

చేకుంశే “దడార్భాగ్యులం,” 

మనం దూరాన్నుంచి చూశామనుకోండి. అదొక 

అమెరికా ! భూతల స్వర్గం. అంతా “గుండ మే” అంతా 

“నునుపే” 
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ఇంతకీ ఆ వ్యక్కిపేరు “విన్నీ”. ఎక్కువ మందికీ తెలిసిన 

చీకు, అది అంశే తంటా వుండదు. కొంతమంది “వాసీనా” 

అనుకుంటారు. ఈ మధ్య పోర్పుగ ద్దేశం వాళ్లు నచ్చారు. 

వాళ్ళ నడిగికే “సినోరటా” అన్నారు. మలయాశెళ్ళే [కూయి 

జర్ల లో వచ్చిన అమెరికనులు జానీ” అన్నట్లుంచే అన్నారు. 

ఐనా పేరులో యేముంది గనుక ? 

అమాటకొస్తే ఆ జీవితంలోనూ యేమిలేదు విమానం 

యెగురుతున్నట్లుూ. (టాం నడుస్తున్నట్లూ చివరికి ఆటం 

చాంబులా పేలిపోతున్నట్లళా. ఇట్లాగే అన్నాడు ఒకసారి ఒక 

కాలేజీ స్టూడెంట్ విన్నీ చెప్పి సమాధానం విన్న తర్వాత, 

మానవుడు టాంగా” దిగి కుదుర్చుకున్న బేరం “తెంపేనుకుని 

నడిచిపోయాడు. విన్నీ ఒక, చిన్న నవ్వు నవ్వుకుని వూరు 

కుంది. 

“అచే చౌ. చౌ ఆనందం” అంది విన్నీ. 

అంత మా(తాస్క విన్నీకి తన ఆనందం అంశే ఏమిటో 

తప్పక తెలుసుంటుందని అనుకునేందుకు వీలుందో, వేదో 

నాకు తెలియదు. _ (కొంతమంది న్తిడిలోనూ, గల్లంతు 

లోనూ, కైకలూరు మంగళవారం సంతలోనూ, చిలకలపూడి 

సంబరంలోనూ (బతికి ఆనందించామనుకుంటారు. కొంతమంది 

"బెంగాలీ సంగీతం వింటూ సాయంకాలం ెల్లటి యెండలో 

పరుగెత్తే మేఖాల్ని, వూగే పచ్చటి గడ్గిన్ వెట్లన్ గుర్తుకు 

"తెచ్చుకుంటూ. మైమరుస్తారు. పంజూబీ డోలక్ విరహ 

శాపాన్ని వింటూ తొడని చేత్తో" బాదుకుంటూ వళ్ళు మరిచి 

టో 



శిర 

పాయ్యేవాళ్ళా వున్నారు) కాని ఆనందముంకే యేమిటో 

విన్నీకి తప్పక "తెలుసుండాలి, 

ముఖం మోదికి వాలుతూ, నుదురుముధ్య అర్థచందా 

కారంలో తెగిపోయిన బంగారుజుట్టు అన్ని ముఖాలకూ అంత 

అందాన్నీ యదు. ముక్యూూ చెక్కులూ యెక్క-డ 'యొంతగా 

వుండాలో అంతగా నే వుండటంనల్ల అందం అట్లా వొలుకుతుం 

డేమో ననుకుంటాను. కొండలమధ్య కొలనులా స్వచ్చంగా 

వున్న కెల్లటి కళ్ళల్లో మధ్యధరా సము(దపు నీలినీడలు 

ఆకళ్ళ శ్రితే కనకాభిషేకం. చేసితీరాలి, అఆనోరు! ఒక్క- 

సెదవ్రులనంపే ననుకునేందుకూ వీల్లేదు. ఆ పెదవులు కదిలి 

గూడా మాట్లాడవు. మాట్లాడినా ఆ భాష అర్థమైతీరుతుంది. 

చికునవు తామరాకుమోది -- తెల్లనీటి బొట్టయి చ్యరున 

సాగుశురిది. ఎక్కడ యెలా మాయహాతుందో చెప్పలేం, 

నున్నగా, గుండ్రంగా, నిమ్మకాయ కూర్చున్న చుబుకానికీ 

ఆ చికునవ్వుకీ వున్న అందర చూస్తేకాని. .. 

ఆ సౌందర్యాన్ని అభినందిం చేందుకు మెత్తగా తెల్లగా 

మెరసే కాంతులూ అనసరంలేదు. చక్కిలిగింతలు షష్టి 

సంగీతమూ అనసరంలేదు. కళ్లు కచ్పే, ఏస్కీ. సోడాలూ 

అనసరం లేదు. 

తోడు 'లేకుండా.. నడిచే, విన్నీని నేనొక్కసారే 

చూచాను. నిర్మలంగా వున్న కొలనులోకి, గాలి ఊదితే 

శేచే అలల్లా ... 'రీటాిలా, నడిచి వెళుతోంది. సన్ను 

చూడగానే వుప్పెనలో లేచిన కెరటం, వూగి, "లేచి క్షణ 

శాలం ని _స్తజ్ఞతే వహించినట్లయింగి; ఖ్ 
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“ఇవ్వాళ వ్యాపారం వత్తిడి తగ్గిందా 1 ఎన్ని పళ్లు 
"పెల్లగా మెరిశాయి! 

“నే నెట్లాగున్నా నేమిటి నీకళ్ళకి?” మనిషంతా నిలువై. 
సమాధానం చెప్పింది. బడాయివళ్ళు విరుచుకుంది. అతిశయం 

నిలబడింది. గర్వం పడగ వివ్చింది, ఆత్మ గౌరనంగల ఎంత 

మందో వస్తూంటారు. వెళ్ళూంటారు. వాళ్ళ కళ్లల్లో 
మంటలు -చీడలు విష్పుకుంటాయి. వాళ్ళ నడిగాను రెండు 
మూడుసార్లు, 

“ఏమిటా మంటలు !” అని, 

“ఆకలి మంటలు” ఇలాంటిదీ, అలాంటిదీ కాదు ఆ 

ఆకలి, నర నరాల్నీ కాల్చుకుతిని గుండెనంతా. నమిలి 
యింక తినేందుకూ, నమిలేందుకూ యేమి దొరక్క- కళ్లల్లో 
గుండా బయట పడుతుంది. కనబడిన (న్ర్రీనల్లా కొరుక్కు 
తినబోతుంది. అవకాశం దొరికితే, , .పర్ఫులో నోట్లు బయట 
పడిం తర్యాతేగాని కుక్కిన చేనుకాదు. అప్పటివరకూ 

కడుపంతా చేవుతూచే వుంటుంది. "క్రీ యిచ్చి బజార్లన్నీ 
తిప్పుతుంది. హోటళ్ళన్నీ 'వెదకిస్తుంది. చీకటి బజూరుని 
కలుసుకున్న చోట్లూ సినీమాహోలు బయటా, సము(దం 

“ఇంతమంది ఆకలి యెలా తీరుస్తావు విన్నీ” 

“నా ఆకలి చచ్చింది fp 

ఆకలి చచ్చిన కోడుసుదగ్గరకా యీ *మలమలమాడే 

మనుషులు” సరుగాత్తుతారు ! 

టో 



శ్రీ 

కోట్రంశ్తే ?...అయితే. ME 

“అయితే నా చచ్చిన ఆకలితో వాన్ కుతి తీర్చు 

కుంటారు,” 

విన్నీ భాష నా కర్ధంకాదు. యిన్ని సాన్లు (ప్రయత్నించ 

"లేదు? | 

“ఓ! వాళ్లా. అమెరికన్లా. ..అబ్బ ! అట్లా యెప్పుడూ 

తినలేదు !” 

“ఇవ్వాళ చేను ముక్క చెక్కలు 

ఇదీ ధోరణి ! ఎలా అర్షహౌతుంది ? మాటకీ, మాటకీ 
పొత్తు వుండను. ఆ భాషే చేరు. మళ్ళీ జాన్సన్ వుట్టాలి 
ఆ మాటల అన్థాల్ని అందరికీ అందిం చేందుకు. 

అయినా 

'విన్నీతో గడిపిన ఘంటలు నిమిపాలుగా కూడా 

కన్పించవు. ఎప్పుడూ నవ్వుతూనే వుంటుంది. ఎప్పుడూ 

మాట్లోడుతూనే వుంటుంది. జ 

“ఆమాటలూ ఆ నవ్ర్యూ ఎక్కడ్నుంచి. వూర 

తాయి * 

“డబ్బుల నూతుల్లోంచి le 

“ఏం మాట్లాడుతూంటావు' అంతసేపు ?* 

ఏముంది. ఫలానా మనివి. అలాంటి వాడని, మున్న 

చెబ్బలాట జరిగిందనీ నిన్న పోలీసువాళ్ళతో ఘర్షణ జరిగిం 
డనీ వమోలే ఆ మాటలికి అకు వముటి! ... 

(8) 



ర్క 

“అర్థంలేని మాటలు యెట్లా మాట్లాడగలన్ విన్నీ” 

Fi నాలుక పనిచేయదోయ్ పిచ్చీ! నవ్వే 
| 

"మొఖం పనిచేస్తుంది గి ట్ 

“ఇది వ్యాపారమా శకి 

“గ్రాద్రు (పేమ !” న. 

ఎన్నిసార్లు విన్నాను ఆ మాట !” 

కమున్న (బ్రౌన్ కన్పించాడు, అతన్ని ( (సేమించాను. 

ఆ ఎర్రగా బారుగా వుంటాడే అతన్ని న . ఇంతకు 
పూర్వం హోటల్లో కన్పించాడేే ఆ ముసలాడు. i నన్ను 
(గేమించాట్ట !” జక 

“అన్ని అబద్దా లెట్లా ఆడతావ్ విన్నీ” 

“వం అబద్లాలు !” ఫ్ 

“౨చే...మొన్న _'చెబ్బలాట _ జరిగిందనీ” 

“ఏ పుట్టలో యే పాముందో !” 
ల 

“ఈమధ్య పోలీసుల వేట యెక్కు-వైంది. వాళ్లూ 

నీలా నాలా గుడ్డలు వేసుకుని బయలుదేరి డబ్బిచ్చి, “ఆనం 

దించి” చిపరికి “'ముజువుచేసి * పట్టుకుంటారు, అబద్ధాలాడకపోతే 

యెట్లా? ఆ అబద్దాలు మురుగుకంవు కొడశాయనీ "తెలుసు, 

శవాలు కదిలినట్లు ఒంటరిగా ఊరిబయట చీక, టిరోడ్డుమోద 

నడుస్తూ, _రావివెట్టు కొమ్ములు ఊగిపోయేట్టు పాడుకోడూ 

గొడ్లకాడి బుడ్జాడు! ఎందుకు? శంగీతమం ఓ చెవికోసుకునే 

నో 

* 
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అభిమానం కనుకా? _ రావిచెట్టుమోద 'దెయ్యాలున్ననన్న 

మాట గుర్తుకొచ్చా!ి 

“ఎంతకాలం (బతుకుతావు ఇట్లా (పాణాలు గుప్పెట్లో 

పట్టుకుసీ బజారులో సాశేసుకుంటానూ?” 

“నే నాజరిగిందంతా మర్నిపోయాను, జరగబొ 
స్ చి YS 

దంతా రద్దు!” 

. విచారంతో గుండె పగిలి చాననివాళ్ళూ వున్నారు 

(సేనతో విచ్చెక్కి. ఆత్మహత్యలు చేసుకోనివాట్లా వున్నారు 
కాలం చంపని వ్య క్తులున్నా రా! ఆ శకొలం, ఈ కోరికల్నీ, ఈ 

(గైమనీ చంపగలుగుతుందా? 

(3 “. ..జరగబొయ్యేదంతా రద్దు” 

ఆ మాట అంటూ విన్నీ నవ్వింది. వెంటనే నాకు 

బార్లో మూల కుర్చీవిాద కూర్చున్న “విన్నీ గుర్తు 

కొచ్చింది. ముందున్న కేబుల్ పక్కగా తొంగి చూచే 

మోకాళ్ళ నునుపూ, కిరదికాళ్ళ నంపూ, ... +. నోట్లో నలభె. 

డిగ్రీల్లో వంగి పొగ వదిలే (శ్రావెన్వ) రెండువేళ్ళతో పట్టు 
కసీ పట్టుకోకుండా బూడిద రాల్చేందుకు యత్నం చెస్తూ పొగ 

నదుల్తూ చిరునవ్వు నడిపించే విన్నీ! ఎంతమంది గుండెల్లో 

కుంపట్లు పెట్టిందో! 

అలాంటి. విన్నీ కట్టుడు సళ్ళు నవ్వినట్లు నవ్వింది. 

. ఏమన్నాన్నేను? 

“షంతకాలం ఇట్లా (బతుకుతావు” అనేనా? ఎన్ని 
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సార్ల డగలేదు అట్లా? అడిగినప్పుడల్లా విన్నీ తోక తొక్కిన 
"తాచులా -లేచిందీ. 

"గై “ఫోసంలో. ఒక నుగుణం-కోపం వున్న ఆ కాస్పేపూ 

మనకున్న విచారం మెరచిపోతాం! 

కరడిపం రాబేజి అన్నాను. ' 

“ఎన్ని సార్లు కెచ్చుకోను?” 

నేనొట్టి పి పిచ్చివాణ్ని. (పపంచం అంశ యేమిటో తెలి 

యదు. నచ్చినవాల్లే. . .అసలు' నాకీ గొడనంతా యెందుకు? 

పగలల్లా పనిచేస్తో కుర్చీమాద కాలేసుకునో “మాక్స్” చాకొ 
లెట్లు నములుతూనో. ఇట్లా రానటం యెందుకు? నచ్చిన 

వాడిని “ఆనందించి” పోగూడదూ? “ఆనందించలేనివాణ్ణి” ఇలా 

ఇంటబడ్డం యిందుకు? డబ్బు తగ'లేసుకోవడ మెందుకు? విన్నీని 

యేడ్చిం చేందుశా? జరిగినవన్నీ శెలికేందుకా? విన్నీ చిడ్డ 

యేమైశళే నాశేం? విన్నీ ఉద్యోగం 'యేమైతే నాశేం? విస్తో 

యజమాని యీంచేశావో నాకేం తెలుసు? 

ఇక్కడి దక్క-డికి కదపనివాళ్లు కాలుమీద కాలు 

చేసుకు బతకడంలా? ఆఫీసులో మైపఫు కొడుతూ (ళ్ళు 

ముక్క-లు చేసుకున్న విన్నీ బిడ్డకి జీతం యెందుకు కట్టుకో లీక 
పోవాలి? కోతి ముఖాలికి ఆ బ్లౌజులెందుకు? ఆ లిప్స్టి శ్పెం 

దుకు? ఆ వానిటీ బా న్సెందుకు! ఆ చి(వోలెట్కారు 'లెందుకు! 

ఆ మార్చు చాకొలెక్లుందుకు? రోజు కన్ని సినిమా లెందుకు? 

ఆ సాలిగూడు చీరలెందుకు? ఇట్లా బతిశే పనికిరాని వాళ్ళం 

దరికీ విన్నీ అంశే ఇంత అలుసా? అంత శేలికా! 
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ఇప్పుడు మాడు వాళ్లముఖాల్ని ఈర్ద్యతో పొక్కులు 

పొక్కినట్లు! టాయి. 

“విన్నీ అందు]కీనా నుపేర్టట్లా 
“నాతో మాట్లాడకు” అని కసిరింది విన్నీ! 
“విన్నీ __!” ' 

నర్థి పిచ్చి నాకు, అందమూ, ఆకర్దణ్కా మంచి 

తనమూ, ెలివీ అన్నీ ఒక్కసారి కావాలంటాను. ఆటం 

కనుక్కున్న వాళ్లే తో చాంబులుచేసి అమాయకుల్ని చంపా 

ద్దన్సీ విమానాలమిద యెగి శేవాళ్ళతో బాంబులు విసరొద్దనీ, 

ఓడలు నడి చవాళ్లల' సము(దాన్ని మందు గనుల మం 

చేయొద్దనీ, శైళ్ళు సకిపీవాళ్లతో “మిలిటరీని చేరయ్యుద్దసీ 

ఇప్పానా శై 

ఓట్లిచ్చి కుర్చీలమిాద కూర్చోబెట్టిన వాళ్ళతో అంద 

రికీ పొట్టలు నింజేవరకూ ఉసన్యాసాలు మానమని చెప్పానా? 

అందరి “విడ్డలిక చేదువు అలొదేనరకూ_. చెప్పానా? 

ననా వర్ణ పిచ్చి. 

“అవి మారిన్నాడు నేనూ కన్పించను” అస్నది విన్నీ. 

“నున్వన్నట్లు అవన్నీ మార్చాలని, మారు స్తున్న మను 

షులూ వున్నారు. "దేశాలూ వున్నాయి, అక్క-డ “నిన్నీ”లు 

"వేరు. 

న .అదంతా నాళ్లకి నిన్న!” 

“విన్నీ 

ఆగు, అట్లా చూాడు_ఎందుకతేను అట్లా ఇకిలిస్తాడు!- మ్ల 

wali 



కోరిన వరం 

ర సర్వాంతర్యామి 1 

నీకంతా తెలును,. .నీకు తెలియందంటూ యీ చరా 
చర (ప్రపంచంలో "యేముంటుంది ? యెట్లా వుంటుంది ! 

ఉండదు, వుంశే--అయ్యో! నువ్వు సర్వాంతర్యామిని, 

నువ్వు కొయ్యముక్క- నంటాడు చి"౦జీవి. కళ్లు తెర 
వని పసికూన !, , .ఇం కేమనగలడుం నువ్వా కొయ్యి ముక్క-వి! 

నాకు తెలుసు. భగవాన్ నిన్నుగురించి నాకంతా కౌలుసు, 

పసికూనల మాటలకి కోపం శెచ్చుకోననీ తౌలుసు. చేను 

డరుగుమోద నుంచుని యెందుకలా నవ్వుతావు? భగవాన్, 

యీ చిరుతేర మందహాసం యెప్పుడూ నీకు పెట్టని నగగానే 

అక పెట్టుకుంటావా? 

హే చరాచర స్థితలయ కారణా, 

నాదొక్కజకు (ప్రార్థన. ఒకే ఒక (ప్రార్థన. ఇంక గిన్ను 

(పాక్టించను... “అయ్యో కాదు కాదు భగవాన్ నాలుక తడ 

బడింది. అంకే. , .నాలుక'. . .నీకు తెలియదూ బుర్టెరిగిన దగ్గ 

ర్నుంచీ రోజూ... “ప్రతిరోజూ (సాఫి స్తున్నాగా. నిస్నేమి అజ 

క్కుండా. . .(పతిఫలా పేక్ష శేకుడ.. .నిప్మొ-మంతో నందుకు 

యితంతా నీతో చెప్పడం? నీకు తెలియదు గసకనా! నేపబద్ధ 
మాడను భగవాన్. అయితే అడిగాననుకో. ఇంటి పెద్ద ఇల్లు 
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మరిచి ఆ పాడుముండ వంచాయో. ..బాయట. .. వెధన. ... 

భగనాన్! కోపం నస్తోండా, , .మర్చిపోయాను. భగవాన్ సీకు 

అందరూ బిడ్డలే నువ్వు అందరికీ తండి వే! ఆం ఆయన 

ఆ చ్చాయి ఇంట్లో నే కాలకృ త్యాలన్నీ తీర్చుక్షునేప్పుడు కోరిన 
మాట నిజమే. నువ్వు చేసిన నేలు... మర్చిపోను. బాబూ. 
మర్నాటికి పొన్నుక్యర టక టకలాడిస్తూ ' నచ్చిన మనిషి 
మళ్ళీ ఆ ముండ గడప తొక్కలేదు. చిరంజీవి, యేమంటాడో 
తెలుసా భగవాన్ దానికి వేశే వధో, .కారణం వుందట. 

ఆయన్ని ఆ రాలే యిందరో దచాయింవారట. ఆ ముండ 

దవాయిం చేవాళ్ళ చెన్ను చరిచిందట. భగవాన్ వాడు పసి 

కస, నాకు తెలియదూ? నిన్ను పార్థించినదానికి, నరమడిగిన 

దానికి నాకు తెలియదూ? అంతా నీ మహిమే. ఎన్ని లక్షల 

గు_రాల కళ్ళేలు నీ చేతుల్లో నవున్నయో ఆ 'నెత్తురుగుడ్డు శేం 

తెలుసు? అయ్యా అంతా నీకు తెలుసు భగవాన్. నీకంతా 

తెలుసు! 

హో ఆపచ్చాంధవా! 

ఆపదొచ్చినప్పాడల్లా, , .నిన్నెప్పుడూ మరనలేదు. నా 
ఆపదలన్నీ తీర్చింది నువ్వు గ్రాబూ..-నీ అండ తేకుండా యీ 

సంసార నానని యీదగలి చేదాన్నా, +నీకు (తెలియదూ. 

అయిశకే భగవాన్ నిన్ను పొగుడ్తున్నానన్లుకోకు. . . ఈ ఆపద 
లన్నీ ఇంత శేలిగ్డా చిక్కుతీస్తా వే ! ఇదంతా మూయీనా? 

ఇదంతా నాశకెందుగ్దాసి, , ఎప్పుడూ నీ దగ్గరకి "ఇలాశే వాను 
భగవాన్. తలంటుకుని చాకలి మడత విప్పి. కట్టుకుని కుంకుం 

చెట్టుకు, చిక్కుపీడని .జుట్టుతో....సీకు: తెలియదు గనకనా 
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...ఇట్లాలే, , యిప్పుడు నీముం'దెట్లా కూర్చున్నానో, అట్లా 

.+.అచ్చంగా అట్లాగే వస్తున్నాను. నస్తాను! ఆయ చేమం 

టారో తెలుసా భగవాన్, మో దగ్గరకు నచ్చినప్పట్లో వున్న 

ఉత్సావాంలో 'వెయ్యోవంతు గూడా వుండదట ఆయన్ని 

చూసినప్పుడు. వట్టి కొంటి మనిషి భగవాన్. ఆయన 

యెశ్నేళ్ళొచ్చినా పెళ్ళీడు కొచ్చిన మనవాడున్నాడనై నా 

మానరు ఆమాటలు. సీకు తెలుసుగా ఆయన నైజం! 

అంతే యెప్పుడూ అంతే, 

యెన్నిసార్లు చెప్పానని? ఏ వయసుకా మురిపెం 

వుండాలి. యీడు దాటికే కోట దాటుతారు. ఆ చిరంజీవికి 

మూడు ముళ్ళూ వెయ్యండి అని ,యెన్నిసార్లు చెప్పాను! 

యెన్నిసార్లు ... వింశేనా ? చెనిని యిల్లు కట్టుకుని పోరాను, 

ఉహుం 

సీ పెళ్ళికి ముందు మూ అమ్మనీ అయ్యనీ న్మిద 

పోనిచ్చానని నాకు నమ కం 'లేదు అంటారుగదా! భగవాన్! ! 

దానికీ దీనికీ 'యేమన్నా సంబంధం వుందా నువ్వే చెప్పు 

భగవాన్! 

నాకు అమ్మా అయ్యా వున్నారు గాబట్టి సరిపోయింది. 

వాడికి అమ్మా? అయ్యా? వాడు కళ్ళు తెరవకముందే 

ఇద్దరూ నీ దగ్గరికి నచ్చారు గడా! 

జా సావి 1 హో సృష్టిలయకారణా.. 

నీకూ తెలుసునుగా---ఒక్క గాను ఒక్క. ఆడబిడ్ర మన 

న కన్నం గడా అనుకుంకు యిక యెత్తుకొనిపోతివి_ఈ 



శ్. 

"జేవుడరుగు ముందు కూర్చుని: యెంత ఏడ్చాను. యెంత 

వడ్చినా యేంలాభం? సీ గుండె కరగలేదు. 

నాకు తెలుసు నీ గుండె . వెన్నపూసలాంటిదని ... 

యేంలాభం? అదంతా నీ యిష్టం' అనుకుని అల్లుణ్ని తెచ్చు 

కుని ఇంట్లో పెట్టుకుంకే అయన్ని అంతే చేస్తిం _ పిల్లకి 
చూచుకొని ఇంట్లో" పెట్టుకుంటే భోరున ఏడ్చాడు. మోకు అప్ప 

గించి వెళ్తున్నానని చెరువై పొయ్యాదు. 3 నోసం “పెళ్ళి 

మానుకున్నా'"నన్నాడు. పెళ్ళిచేసి ఒక ఇంటివాణ్ని చెయ్యండి 

అని గడ్డం పుచ్చుకున్నాడు. వీకూ తెలుసుగా. ..... అప్పుడే 

సీదగ్గంకే పరు 7త్తుకొచ్చానుగా_ యేంలాభం! 

హుం చే భగవాన్, నిన్నేమీ అనటంళేదు.. వమని 

యేం లాభం! అప్పటిశే అన్ని అయిపోయె నువ్వుమ్మోత్రం 

యేం చేయగలన్, మంచివాళ్ళ కీ భూమ్మాద నూ లుండసని 

నువ్వేగడా అన్నది. అన్నమాటమోద నిలబడ్లావుగదా అను 

కున్నాను అంతే భగవాన్ నిన్ను తిట్టలేదు. తిమ్మూ లేదు. 
యేమి అనలేదు. 

అయితే వాడు_అడే.._మా చిరంజీవి పెళ్ళి చేను 
కోనంటొడు గదా ఇదేం ఖర్మ భగవాన్! నామాట మర్చి 

పోయావా భగవాన్. అందరూ నన్ను ఉమ్మే సున్నాకు. 

సీశేం. ఆ చేనవుడరుగుమోద నుంచుని ws పొగ క కకక 
కొస్తున్నా అట్లాగే నవ్వుతుంటానయ్యి ... అయ్యో ! . 

అయ్యా,,నీ తలంకా అచేమిటీ నల్లగా క సంభూతం! 

“ఇక్క డేమో మసిగుడ్డ కూడా లేదు, మేం సరా; వేను () ప 



శ్ర 

నా చీర చెరగుతో తుడుస్తాను. కొంగుతో, కొ త్తచీర కొం 
గుతో తుడిచాను, భూకావా నున్వం'కే నాకెంత భకో, 

ఆలీ విన్నావా? యీ విడ్డూరం విన్నావా? వెళ్ళి 

చేసుకోకుండా? మోతాత వున్నాడా? మో తండి వున్నాడా? 

యెనరన్నా పెళ్ళి చేసికోం అన్న వాళ్ళని చూశావురా అం కే 

౫. .సంతపాకల్లో వందలకొద్దీ వున్నారంటాడు. అని వూరు 

కోడు. . .సవ్వుతాడు. .. పెళ్ళి చేసుకోనివాళ్ళు బో లెడుమంది 

నున్నాకంటాడు గచ్యా యెట్లా భగవాన్! 

"నేను వూరుకోలేదు భగవాన్... నీకు తెలియదూ 

శేనూరుకుంటానా. . .వూరుకుంకు ఎట్లా వూరుకోవాలట ! 

యెట్లా! వూరుకోశేం? వాళ్ళకి పిల్ల ల్ల లిస్తామన్న వాళ్ళు లే లేరా 

.నీశే రారాజుని. పిల్ల సీ, పిల్లతో పాటు కట్నాన్నీ ఇస్తామన్న 

వాళ్లు కోం అంకేే కోటిమందిరా? అన్నాను. ఒక్కమ్మాయి 

చేగా నే చేసుకొనేది మిగతా వాళ్ళందరూ. యేహాతా 

రంటాడు. యీ కాలపు పిల్లలికి నువ్విచ్చిన శెలివేనా అడి 

భగవాన్! అంతా తెలిసి ఇంత అయోమయాన యెలావడ్డావ్ 

భగవాన్? 

నా వొక్క-దాసి మాటే కాదు. ,.యెనరి మాటన్నాా 

ఖా౭రు'లేను. వా ళ్ళ పెదనాన్న నచ్చి నంశాన్ని నిల బెట్ట 

వురా? అని అడిగితే నా ఫు కట్టుబడి చాలటం లేదా అని 

అడిగాడు. వాళ్ళ పిన్ని నచ్చి “మా అమ్మమ్మ ముఖమైనా 

మాసి చేసుకోరా ఆ "a ముట్లా చూసి కన్ను ముయ్యా 
లనుకుంటో.దిఅంశే, “అమ శ్రమ శని యింకా పదికాలాలపాటు 

(కకం న్యండి ఇవ్వాళే ళ్ళ చేసుకుంటు ఆవే కళ్లు 
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చె, 

కుంటాడు. అన్నయ్యా నదెన్ని చూడాలనుంది అంక ప్య 

చీర పట్టుకొస్తా లేమ్మా అంటాడు. 

యేమిటి భగవాన్ ! ఇదంతా. , యెవరి మాటకీ... 

'యెన్నడూ యెదురు ఇెప్పనివాడికిబేం గుణం? నీ కాళ్లు 

పట్టుకుంటాను. ఆ గుణం తీసెయ్యి ఛాబూ, సీ సంకల్పంలేనిచే . 

గడ్జ్డిపూచ కూడ కదలదు గదా! 

అయ్యా కారణ కారణా! 

నాకు తెలీకడుగుకాను, ఇనన్నీ నువ్వే అనిపిస్తున్నావా 

వాడితో! ఓహో చిదచిద్విలాసా! 

ఈ మహా కల్పనతో మాయకట్టు కట్టి నాటకమాడి స్తు 

న్నావా నలిననే'తా! ఆడిన నాటకం చాలదూ, , :....అసలు 

ఆ మాచే మరిచిపొయ్యాను. యీ ఆట కట్టిపెట్టు మహాను 

భావా! 

నాకు తెలియదూ, ... ,.మౌా చిరంజీవి సంగకి. నోరు 

తెరచి యెరుగడు, అలాంటివాడు: మాటల వుట్టయిపోయె. 

పెళ్ళి చేసుకోనటమంశు మాటలు కాదట. పెళ్లాన్ని పోసీం 

చాలట. (అదెవళ్ళకి తెలియదో. _ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ 

పోషించటంలా!) (బతికినంత కాలమూ పొరపొచ్చా ల్లేకుండా 

_్రైదకాలట. (మేమందరమూ (బతకటంలా? ఆయనా నేనూ 

'యెన్నిసాళ్లు పోట్లాడుకో లేదు? మళ్ళీ మాట్లాడుకోలా? మళ్ళీ 

(కిందా మదా పడలా!) ఒకళ్ళ గుణాలు ఒకళ్ళకి తెలియా 

లట. ముందు బాగా 'కెలిసి వుండాలట, (వాడు చిన్నప్పటి 
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నుంచీ యొంగినపళ్ళు. యెంతమంది లేరు! బట్టి పిచ్చివాడు. 

యెంతేవుంది న్నేహతులనుకున్నాడు. . -యొంతమంది మోస 

వుచ్చాకు?. .. జేబులో పది రూపాయల Tes ఇంటి 

క్నొన్నేప్పటికి నాగి దమి డీ వుండ్తదే. .... .వున్న_ గుణాలు 

నూరవూ పిచ్చి కాని, ..౭ెలీని గుణాల్ని RE ంచేవాడు 

మారిన గుణాల్లో మెలగ్గలుగుతాడా!) 

- యొందుకొచ్చిన మాటలూ ,యినన్నీ ? కూటికా 
గుడ్డకా? యెంగుకు నేర్చావు భగవాన్ యినన్నీ వాడికి ? 

'యీంచెన్సీనా వినణాయె, యెట్లా భగవాన్! నీకు వుణ్యం 

వుం[ుంది ఆ శంఖం' వ్రాదుదూ, . .ఆ చక్రం వదులుదూ. .. 

ఆ గద E స్పుదూ, ,.ఆ చికునవు మానుదూ.. 

అయ్యా. ..అయ్యా .. . ఇదేమి టి... ఇట్లాగా నేను 

గ్రౌర్థించాల్సిండి? అయ్యో! అయ్యో, త శ 

న (ొజ్రెకింంది.. “ఆయినొచ్చే వేళయ్యింది, విను గెత్తు 

తోంది భగవాన్, , .ఇంశేమీ లేదు. ,.ఆం! విన్నావా? నీవు 

బనేేం. నీకు సీనసడం చేముంటుంది గనక! వూళ్లోవా శ్ళేమను 

కుంటున్నారో విన్నావా? - అది సాగితే యిదెందుకు? అంటు 
న్నారు... పాపం శమించుగాక భగవాన్, ,..పాపం ఆ బిడ్డని 

సట్టుకుని అట్లా నోటికొచ్చినట్లల్లా అంటారుగడా భగవాన్ 
సమనాలి వాళ్ళని ? 

తస్టీ తగ డీలేని అనాధుణ్లి అట్లా అందరి నోళ్ళల్లోనూ 

సజేస్తే పుణ్యమా? పురుసార్గమా? నీకు తెలుసునని నాకు 

యున్నెన్నో పడ్డాను. యన్నెన్నో భరించాను. ఇంక 

yr 
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నానల్ల కాదు. ,.యా పాడు కాలంలో (టక లేను,..నన్నె 

నాయనా, , .నాకింకా నూకలున్నాయా? అయితే 

నా మనముడీకి, చిరంజీవికి ఆ.మూడు ముళ్లూ పడేట్టు చూడు 

కాబా, 

ఆయనొచ్చే "వేళయ్యింది. ౪ వొచ్చేవాళ్ళ పిల్ల నన్నా 

శేసుకుణేస్టు చూడు భగవాన్! ఆపిల్ల చక్క-నిచుక్క-. గోచేవి 

లాంటిది. వాష్ళా వున్నవాళ్లు. కట్నమిస్తారు. చెండిసామాను 

"పడతాను, ,.వోడు యిష్టసడి కే చాలు, కాస్త యిష్టపడమని 

చెబుదూ. . .ఇన్ని మాట  లనిసిం చిననాడివి ఆ ఓకకఖ మాటా 

నాక తెలుసు. , .అంతా. . .నీకు తెలుసు, , .నీకు తెలుసని 

నాకు తెలుసు, ,.నాకు తెలుసు. నువ్వేం చెయ్యమంశే అది 

చేస్తాను. వకాదకి చెయ్యనా ? ? శనివారం ఉండనా? అన్నీ 

చేస్తాను. ఆ ఒక్కమాట నెగ్గించుదూ, “కానలసినన్ని కొబ్బరి 

కాయలు కొడతాను, 

పెళ్లి కాగానే వాళ్ళిద్దరితోనూ (మొక్కిస్తాను. అంతా 

సీచే, నీవు (మొక్కి-ంచుకోవాలనుకుం కే _మొక్క-నివాశ్లైనళ్లు? 

అంటే నే కోశేది ఓ బేవుడా! అలా, ,.ఆం! సురచిర 

వముందహానం ! 

సర్వాంతర్యామి ! చరాచర స్థికనిలయ కారణా ties 

ద్చాంధవా ! ! శకారణకారణా! చిదచిద్విలాసా! మహోను 

భావా! ఓ దేవుడా! 
హే భగవాన్! యీ చిక్కులో చిక్కుకున్న చిక్కును 

విడదీయవూ ? 

— 



ఆగష్టు 15న 

క్ సంవత్సరంలో నిన్నటివరకూ నేనూ బానిసనే. 

వ సంనత్సరంలోనో "నేటినుండీ నేను స్వతంత్రుజ్ఞట ! 

జను! కాదనేందుకు నాకు స్వాతంత్యం చేదు. 

“నల్ల "పిల్ల నా కళ్ళకు కన్పించింది. నల్ల పిల్లని కన్న 

రోజుల చారి వేరు. ఆ రోజుల్లో కాలుగాలిన పిల్లిలా ఇ3గేం 

దుకు వీలుండేది; పనిలేని మంగలి కన్పించేవాడు కాదు. పది 

మంది డారికి అడ్డం వెళ్ళి “ఏమిటి? ఎందుకు? ఎట్లా? అని 

అడిగితే జాబులో, జవాబులో ఖరాబై న మొఖాలో, రక్తం 

విరిగిన అకారాలో. . .కన్చించేవి. 

నాశేమో కన్పించలేదు ! నవ్వే పువ్వులూ, సడిచే 

మనుష్యులూ, పాడే పతములూ, చదువుకున్న ముఖాలూ, 

తోటలో నసంతమూ, కడుపులో ఏదీ  ఒక్క-టీ కన్పించ 
లేదు. 

విస్తపోయాను. 

“ఏమిటి!” అందాం అనుకున్నాను. వెనక నలబడ్ల 

ఖాకీలాగు గరగరమంది. “ఎందుకు?” అందామా ఎ(రటోపి 

కరు స్టుంది. 

“ఎట్లా? అంశు “వం? అంటే నాకైనా వాళ్ళని (ది 

కుండగా చూ చేందుకు వీలుంట్లుందో వుంచదో-_= 
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బుర్ర వేడెక్కింది. నిద పట్టలేదు. తలంతా దిమ్మె 

_శ్లింది. కనుభొమ్మలు కంపించాయి; కలసిపోత వేమోననిపిం 

చింది. శరీంమంతా మాట్లాడాలని బాధ పడుతున్నా మూగ 

వాడులా మెలికలు తిరిగింది. మెడ జిమ్మున లాగింది... శరీర 
మంతా చెమటలు కక్కింది ; మండుతూన్న చలిమంటలాగ 

బుగబుగలాడింది. గొంతూ తడి. ఆరిపోయింది. పచ్చి వెల 

కాయ (మింగుడు పడకుండా గొంతులో ఇకక్కున్నట్ల 

యింది. మసలుతూన్న మనుష్యుల మాటలు జ్వరం ఉధృ 

తంత", మగత బాధపడుతూన్న _ మనిమీకిలా వినిపించాయి 

కుడి కన్ను అదిరింది. బజారున సడ్డాను. 

స్వాతంత్యదెనం ! శెలవు! 

కొట్టుంమోాద్యా- శాఫీ పహోటళ్ళమిాదా జండాలు 

ఎనసమతున్నాయి. మనుష్యులు కన్పించ లేదు. బజారంతా 

చుచుభూమిలాగుంది. అక్కడక్కూ-డా_యెక్కుడ చూచినా 

ఎ(రటోపీలు “భో అంటున్నాయి. నాకు భయమేసింది పరు 

గెక్తాను. 

కళ్ళముందు చీకటి వుంగరాలు తిరిగాయి. చుక్క_ల్లేని 

అకాశం సన్ను ని లేసింది. “ఎక్కడికి?” అని వురమింది. ఉరి 

మింది వుర్వో, వియతో? నాకు కనిపించిన చేల నాలుగు చెర 
గులూ మా యింటి ముందున్న వ్యాపారి పొట్టను కప్పి పై 

ఫువికాయి! పొట్ట లేచింది. పొట్ట అకుగున వున్న చీకటి 
అగ చింది. డికి న. 

చేను కెల్లముఖం వేశాను, నిజంగానే “ఎక్కడికి?” 
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పొట్ట కదిలింది. పొట్టమిాద - ఇనుపచున్యల మొనలు 

"మొలిచాయి, 'మొనలమధ్య నడిబొడ్డు ద్వారం విచ్చుకుంది. 

దారం వెనుక పేగుల నిచ్చెనులూ, ఎముకల మెట్టూ 

చూస్తే చికాకు వేయలేదు! మెట్లుదిగిన న_ర్తకీ సమూహం; 
నగ బృందం. బృందం ఆభరణం మొల (కొడు. మొల తాటి 

బిళ్ళలు కూపాయలు, ఫల్లుమన్నది మొలకాడు; రొమ్ము 

“నంపులు తిరెగింది. జఘనం సుళ్లు తిరిగింది. తలలేని బృందం 

త తక్కలాడింది. చీకటి వెనుక శారుచీకటి. కారుచీకట్లో 

'తారట్లాడుతున్నవి టోపీల్యూ లాకీలూ, వాయొనెట్లూ 

తుపాకులూ; ఇనుప సూటూ. 

“ఏమిటది?” అందాం అనుకున్నాను. కసపడసి కాలు 

ఒక తన్ను తన్నింది. ఇనుప చువ్యల మొనలు రాక్షసి 

గోళ్ళల్లా విచ్చుకున్న వి. 

“ఎందుకు?” అనబోయాను. మరఫిరంగి “జాం” అంది, 

ఆ అదురుతో నదిరి యినుప చువ్యల కొనల రాక్షసి గోళ్ళకి 

అందనంత దూరంగా వెనక్కి-పడ్డాను. 

ఇబ్బన్ జ్ఞాపకం నచ్చాడు; స్వతంత్రుడు బురదలో 

దొర్లకూడదు. తన ముఖంమోద తానే వుమ్మేసుక్తునేట్లుగా 

(పవర్తించకూడదీ స్వతంత్రుడు. 

అర చేతులు 'వెనక్కి- (తిప్పి వేళ్ళమిోద కాళ్ళు చాచి, 

వెన్ను వెనక్కి. వంచి చేలమోద కూర్చోబోయాను. “ఢాం!” 

అన్న మరఫిరంగి నిప్పురన్యలు తృటిలో మెరిశాయి. గుడ్డలు 

"ఓని. ఆడవాళ్ళు మానాన్ని చేతుల చాటున దాచుకుంటూ, 
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జారిపోయిన గౌరవాన్ని, వూడిపోయిన సిగ్గునీ చేతులతో 
రొమ్ముల కదుముకుంటున్నారు. గోచీల్లేని మగవాళ్లు విడి 
పోయిన గుప్పెట్లతో ముందుకువచ్చే ముప్పట్లో తలలాంచి, 
మోకాళ్లు మడిచి కళ్ళల్లో శూన్యాన్ని గగనాన్నీ చూచు 

కుంటున్నారు. పసివాళ్లు. నోళ్ళల్లో వేళ్లు పెట్టుకొని చీకు 

తున్నారు; ముసలివాళ్లు మోకాళ్ళలో యిరికించుకుని డొక్క 
లదిరేటట్లు వెక్కి. నెక్కి. యేడుస్తున్నారు. .. 

ఆడవాళ్ళన్కీ మగవాళ్ళనీ, పసివాళ్ళనీ, ముసలివాళ్ళనీ 

కక్కిన మర ఫిరంగి మాయమెనది. ఫిరంగి పునాదులు నలనల 

మన్నవి. చముకులేని నెత్తురు బుడగలు కొట్టుకుంటూ. (ప్రవ 
హిస్తోంది. చినరల్లేని నిచ్చెనల చివర సిగ్గూ, శరమూ, చీమూ, 

నెత్తురూ...... 

ఉరిమింది ఉర, వియత్తో ! “నేను నీవాడగొ నాకు 
పేగులు తోడినట్లయ్యింది. రూవు లేని తాలువు తల, మెడ 

"లెనక్కి- నంచి ప్రైకి చూచినా కన్పించలేదు. పొట్టలో అలలు 

"పెరిగినయ్యి పొట్ట నవ్వింది, (పకగానున్న కొండలు కదలినై.. 

తలలేని మొల నన్ను తరిమింది. 

పరుగెత్తాను గుండెలది శేటిట్టు; కాళ్ళరిగే ట్ట టై... ఆడ 

వాళ్లూ, పసివాళ్ళూ; ముసలివాళ్లూ నా వెంట బారు నా 

వెన్నంటారు నన్ను చేటాడతాశేమోనని భయం వేసింది. 

గుండెలదిరినా కాళ్ళరిగినా నిలబడాలనుకున్నాను, నిలబడలేక 

పోయాను; గాలి పీల్చ లేకపోయాను, వాళ్ళ వెనక నడిచే 
తలలేని మొల నాక్కనిపిస్సుంచేమెా ! 

(7) 



క్త 

"వెనుతిరిగి చూడలేదు; పరుగెత్తాను. ముందుశే... 

భవిష్యత్తులోకి! 

నా ముందు ఒక నీడ కదిలింది, నీడ వెనుక నీడలు 
కదిలాయి. ఎనరివి యీ నీడణు! భవిష్యత్తులో కదిలే యా 

సీడలు ఎవరివి? ఎందు కీ వూశేగింపు! ' 

“ఎవరు?” 

హోవార్డ్ ఫాన్స్ ! శీతాకాలంలో “జెర్సీ? తొడుక్కున్న 

ట్రయినదె. శరీరమంతా విశాంతిని తొడుక్కు-ంది నన్నూ 

శాంతినీ కలిపి కుళ్ణుణాడు! 

“నిన్ను జైల్లో ెట్టలా! బయటపడి భవిష్యత్తులో 

ఇట్లా నచ్చావు! ఎందు కీ వూశేగింపు?” 

“పాణహానికన్నా దుస్ఫహం మానహాోని!” పలికాయి 

కనున్న నీడలు నడిచే నీడలు. 

ఫాస్టు "పెదవులు విప్పాడు. అక్షరాలు దొర్లాయి. 

దొర్లిన అక్షరాలు మాటల్ని మార్చాయి. మౌార్చెన మాటల 

వెనుక నిలబడిందొక పెద్ద మాట. “ఫ్రీడమ్” , ఒలు క్కు 

వుంది; నాకు హక్కు_న్న ది. చానిసత్వంలో (బకిశే కంకే 

చానటనే మెరుగు. నా హక్కులన్నీ లాక్కు_న్నావ్ = చచ్చే 

హక్కుని లాకో_లేన్ !... 

విస్తుపోయాను చస్తానా? 

ఫొస్టు పెదవి వికదిపాడు. మానవులు పం కులు తీరారు. 

ముదలున్న పంకక్షికి చివర కన్చించలేదు. చివరిలో భవి 



రఫ్ 

ష్యత్తు! పందక్తున్లో కృిజ్హలు కదిలాయి. కదెళే నీడలు * కత్తులు 

పుచ్చుకున్నాయి. 8 

(ఫ్రీడమ్ పగిలింది. పగుల్లో పర్వతం నిలిచింది. యాజ 

నాల యొత్తుమోధ నిలబడిందొక ండెం కాలు, మొన కది 

వితే యోజనాల లోతుల్లోకి జూరిపోతుంది. లోతుల అడుగున 

పారుతోంది చీకటి సందం. సమ్యుదం ఫఘోషలో “బిక్కు 

చిక్కుల సెల్లులు పిరిగిపడుతున్నాయి. 

“బదుకుతున్నా వా?” = 

“ఆహా!” అన్నది మొండెం. 

చీకటి “ఘొల్లు” మంది. కత్తననణిచే కాలుమోిద 

కూర్చున్న దొక తేల. 

“వఏం¥ి అన్నాను దాంతో. 

తలలో కళ్లు మెరిశాయి. ముందుకు మానే కళ్ళల్లో 

"వెనక కన్పించింది. వెనక్కి. జూరగిలబడి కూర్చుందొక 

ముది. 

“ఏమిటి?” 

“నా బెడ!” అన్నది ముది చేతులు కదుపుతూ. కదిలే 

చేతుల అరచేల్లో నెత్తురు కార్చే కండ, 

“ఎందుకు?” 

మాట్లాడని ముది, పడి పేరుకున్న నెత్తురుబొట్టు వైపు 
స్స లదు: లాం 

వంగింది. బొట్టులో పుట్టే జనం చారులు తీరింది! 
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కదం కేం 

“ఉన్నది ఒక కు” అన్నది ముది, అసంతృ_ప్రి! ఎన్ని 

కావాల్నోయి లా అయ్యే ఒక్కటులు ! ఈ ముదికి! 

కత్తననణనో కాలుమోద కూర్చున్న తల నడిగాను. 
(ధ్రీడమ్లో మొదటి సున్నా యేమైంది? 

లేల మాచిన దిక్కుకు చూచాను. మొదటి సున్నా 
వుంగరమై గింగిరాలు తికుగుతోంది. గింగిరాబ్లో నిలబడ్డ 
మొండెం తల క్రిందై ౦ది, తల్మక్రిందైన మొంజెమూ, గింగ 

రాలు తిరిగే వుంగరమూ అల్లంత దూరాన అదృశ్యం 
అయ్యాయి. 

“మిగిలిం'దేమిటి?” / 

“ఫ్రీడమ్!” అన్నది తల, 

“ఏమిటి?” 

“రకా ళ౪ రాలు!” అన్నది తల, పాకే సెలయేటి మాద 

తేలే న స “రక్వాక్షరాలు!” పెరుగుతూన్న 
పర్వతాలు, (పతిధ్వనించాయి రక్తాశ్ష రాలు! 

నా వెనక నిలబడ్డ ఆడవాళ్ల మగవాళ్లూ పసి 

వాళ్లూ, ముసలివాళ్లు అన్నారు. “రక్తాక్ష రాలా!” 

“జాను!” అన్నాయి తలలో మెరిసే కళ్లు. “సర్వ 

మానన సౌభాతృత్వం!” అన్నాయి ఆ కళ్ళు. 

ఆకవాళ్ళు, మగవాళ్లు, పసివాళ్లా, ముసలివాళ్ళూ 

వెక్కిరించారు. తలలేని 'మొల (తె తక్క_లాడింది, 



ఇ 

ర 

“సర్వం సమానం!” అన్నారు వాళ్ళు. తలలేని మొల 

నవ్వింది. వాళ్ళ చెవులు చిల్లులుపడ్డాయి. 

“నా 'దృష్టిలోనూ మిరందరూ సమానులే” అన్నది 
తలి లేని మొల, 

“el” అన్నారు వాళ్ళు. 

“ఓహో! అన్నవి కదొల్మేనీడలు. 

“మారందరూ సమానులే! పెద్ద గుండు సున్నాలు!” 

అన్నవి ఆ నీశలు. తలలేని మొల భోరున వడ్చింది. 

రాబ్బన్ పాడాడు. _ సెరిగే పర్వతాలు నిప్పులు 

ఆ పాడిన పాటల్లో పువ్వులు నవ్వాయి. పెరిగే పర్య 

తాలు చెరిగిన నిప్పుల్లోంచి మనుమ్యులు నడిచారు. పములు 

పాడిలే ముఖాలు ఫించాలు విప్పాయి. 

కదిలే నీడల రూపాలు మెదిలాయి, (బ్రహ్మాండం 

(బద్దలై నంత శబ్దమైంది. ఆ శబ్దంలో వియత్తు రొమ్ము వికి 

చింది. రొమ్ము విరిచిన వియచ్చ్భృకిలోంచి వాయువు వీచింది. 

వీచిన వాయువు నహ్నిని నృష్టించింది. ఆ వహ్నిలో సర్వ 

(ప్రపంచమూ అట్టుడి కినట్లుడి కింది, తలలేని మొల నేలకూలిండి 

కుతకుతలాడి కురూవియె నిరాకారి ఐంది. ఆ అనలాల్లోంచి 

జససమ్ము దం కెరటమై వువెత్తున కేచి వూగింది.వూగి లేచిన (1 ము అుశ్వెర్తు వూ, 
కెరటాల అంచున పృథివి ఆవిర్భవించింది. 
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పృధ్వీమధ్య నిటారుగా నిలబడింది. కత్తననణచే "కాలు 

మోద కళూర్పున్న తల, 

కఎనరు నువ్వుః 

“మానవుణ్ని” అన్నది తల, 

“ఏమి టిదం'తా!” 

“పోరాటం!” 

“ఎందుకు” 

“పురోగమనం 
“అవధి?” 

“భవిష్యత్తు!” 

“అం శ్రే 

( 1౫ “స్వాతం త్యం! 

తలవెనుక నిలబడ్డవి బిగించిన పిడికిళ్ళు. 

లా 



'వెరికాదు "వేదాంతం !! 

చేంంటలికి నాలుక లుంటాయట. కొంతమంది 
నోళ్ళల్లో మంటలు లేస్తాయట. మా వూళ్లోనూ మంటలు 
శేచాయి. ఊరిమీద లేచిన మంటలు పదహారుమైళ్ళ 
దూరాన వున్న మనుష్యుల నల్ల గుడ్డలో (ప్రతిబింబాన్ని 

చూసుకున్నాయి. వాళ్లు ఆశ్చర్యపోయారు. మా వూళ్లో 
యునజన సంఘం మేలొ-న్నది. (ప్రకాశరావు పొలిశేకలు 
పెట్టి నిదపాయ్యే యువకుల్ని సంఘంగా "నుల్కొల్చాడు. 

న్మిదలేచిన సంఘం కళ్లు నులుపుకోకుండా కడనల నీళ్ళ EE 

పోసింది. మంటలు ఆరాయి. 

(పకాశరావు నాకంశే పదిహేనేళ్ళు పెద్ద. నా కప్పుడు 
వడేళ్ళయికే (ప్రకాశరానుకు యిరవై రెండై వుండాలి. 
న్మిదలో నేను కలకంటున్నాను. నవ్వులర్యాతులు నాకు 

దీపానళీ పువ్వుల పొట్లాలు తిప్పుకుంటూాం'కే మా నాన్న 
లేచి వూడిస గోచితో శేకలేస్తున్నారు: మంటలు! 
మంటలు! అని. మా అమ్మ నగలభరిణగా పమిట చెంగున 

మూట కట్టుకంటూ డబ్బులున్న కొయ్య పెళ్లై అమాంతంగా 

లాక్కొ-స్తోంది. 

"మొన్న (ప్రకాశరావుని పోలీసులు లాక్కు_పొయ్యా కు 

రోజూ రా కిపు*బ సల్లులమిోాద న్మిచపోడున్న ట్టి (కాశ 

రావును, నల్లులు నెమ దిగా పాకుకౌ యనుకుంటాను___అతని 



ఉఊడ్చులూడ్చేవాళ్ళు సమె, కడితే పావుకారు ఆనంద 
'రామయ్యకూ చ్యురుమంది! ఆనందరామయ్య వాడు కూర్చుని 

గుమ్మడికాయ కోళాడనీ, వీడు నిలబడి నిమ్మకాయ క్రోశా 
డస్కీ ఇంకెనడో నంగి వంకాయలు కోశాడసీ అంటాడు. పడు 
కుని పొట్లకాయ యెవడూ కోయ లేదు ఆనందరామయ్య 

చూస్తూండగా, పరుగెత్తుతూ పొట్లకాయ కోసేవాడిని ఆనంద 

రామయ్య చూచాడో 'లేదో నాకు తెలియదు. 

ఆనందరామయ్య కల్లు తాగుతాడు. సొంత పొలంలో 
పని చేయించుకునేప్పుడు. కోల్లు కడని యిస్తాడు గూడాను. 
కల్లుకడవం కే యుద్ధం శాకపూర్వం కాని యుద్ధం వున్న 
ప్పుడు అర్థణా, యుద్ధం అయింతర్వాత ముక్కౌని, కల్లు కడ 

విస్తే కూలీలు శెట్టింపు పని చేస్తారు బక్షీ పిస్తే బోంబీలో 
వేశ్యలు “శెట్టింపానందాన్ని "స్తారు. 

ఆనందరామయ్యతో “కల్లుకడన మానేసి శెట్టింపు 
కూలి”మ్మన్నాడు (ప్రకాశరావు. “ఫో!” అన్నాడు ఆనంద 
రామయ్య. కూలీలు పోయారు. సమ్మె కట్టారన్నాడు 
ఆనందరామయ్య. 

వెంకటర_త్తయ్య సమ్మెకట్టలేదు. 'వెంకటర _త్రయ్యకూ 
మా వూరికీ చాలా దూరం. అతను *ఇనప వ్యాపారం” 
చేస్తాడు. అందుకని అతను సమ్మె చెయ్య లేదు. చెయ్యని 
రోజుకు అధమం “ఛప్పన్నవందలి లాభం నచ్చిందతేనికి, 
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అందుకనే అతనిటేకు శాకింది. మావూళ్ళో: వెంకటర_త్తయ్య 

వ కు ఇపుడా? ఆర్, వెంకట. వెంకటరత్నం అయ్యాను. ఇప్పుడా? ఆర్, వెంకట, అతను 

సమ్మె చెయ్య లేకుగా 1 అతని పొట్ట పెరిగింది. మా వూళ్లో 

కూలీలు సమ్మె :చేశారుగా ? వాళ్ళ పొట్టలు పట్టల య్యాయి. 

(్రశౌశరావు “యినపపట్టాలన్నాడు”. “బండిపట్టా” లంటాడ్తు ! 

మా వూళ్లో బళ్లు దున్నపోతులు లాగుతయి, మన 
(ప్రభుత్వంకూడా “బండిలాంటిదట. బురదలో కూరుకుపోయిన 

బండిలాంటిదట. బురదలో కూరుకుపోయిన బండి లాగేప్పుడు 

మా వూరి దున్నపోతులు ఉపన్యాసా లియ్యవు. ఉపన్యాసా 

లతో బండి బయటపడుతుందనుకుంశు ఉపన్యాసా లిచ్చేవే 
నేమో! 

జై.లులోంచి బయట పడ్డవాళ్ళు మా వూళ్లో చేశ 
భక్తులు. మా వూళ్లో చాలామంది దేశభ కులే. దేశానికి 
వాళ్ళంయే కొండంత ఆశ, కళ్లల్లో "పెట్టుకు పూజిస్తుంది, 

వాళ్ళిప్పుడు ఫొట్టల్ని పూజిస్తున్నారు. శెలివిసీ పూజిస్తున్నా 

మంటారు, వాళ్ళ "తెలివి వాళ్ళ పొట్టల్లో వుంటుంది !... 

మిగిలిన చేశభ కృంతా అత్మ్యపేమ ! నేను చెప్పిందంతా 

చేశభ్తే. చేశమంచే మట్టికాదు ! నేను చెప్పిన మాట 

వింశ, వప్పుకుంశే తలూపితే బడి'తె పడితే నువ్వు "చేశభక్తు 

డివి, పనకపొతే నేను చేశభక్పుడిని. నువ్వా ? జేశ్యదోహివి ! 

సింపిల్ యీశ్వేపన్. చేను చేశభ క్రుడిని, నువ్వు క్విస్తింగువ్, 

నిజం మాట్లాడితే నిష్టూరం. గెంరెతోక గుప్పెడు 

(8) 



పుట్టినవాడు గిడతాదు. | నావంకే స్వాతం త్యం. స్వాతంత్యం 

"అన్నా చావే. నా ఆదర గం అదీ! 

చను అదర్శవాదిని. నా ఆదర్శాలు విన్నారా? చూడ 

కండి! చూస్తే కళ్ళు పోతాయి నా బుర్రలో కదిలే 

భావాలు నావి! వాటికి కారణం మీరు, మిరు లేందే నేను 

లేను, చేను శేనిజే మారులేరు. నేనున్నానుగళో మిరు 'లేరు! 

శుద్ధాబద్ధమని బుజూ చెయ్యండి. మూసేవాళ్ల కళ్లు పెరి 

శేస్తాను. మాట్లాడేవాళ్ళ పళ్లు గన్వలు రాలినట్లు రాలాయి. 

,-కేశంకోసం రాలిన దేశభక్తుల హృదయాల పూలతో నా 

మెడలో దండ వేసుకున్నాను. 

విరు చేశభ_క్రిని అనుభవిస్తున్నారు. టేశభక్తి నా 

అనుభనం. అనుభవాసికీ జ్ఞానానికీ సంబంధం లేదూ? సంబం 

ధం లేకుండానే అనుభవం జ్ఞానానికి (క్రియ ఎట్లాగాతుంది! 

అనుభవించిన (సకివాడూ జని కాకుండా ఎట్లాగుంటాడు! 

దేశభక్తి నా జ్ఞానం. దేశం అంచే మట్టికాదు. చేశ 

మంచు (కృతి! (కృతి (ప్రధానం; మీరు తర్వాత, మిరు 

లేనిదే చేశం లేదు. మిరు 'లేకపోయినా (పకృతి వుంది. 
మీరు (ప్రకృతికి నతమస్తకులు కావాలి. మో బొవికల్తో 

దేశానికి గుడి కట్టండి. మీ ఆకలి మంటల్లో హారతులిన్యండి, 
చేశానికి కర్పూరం అనసరం 'లేదు. మో కడుపుల్లో కర్చూ 
రం ఎక్కడుంది? 

మిరు (బెటిష పరిపాలనాన్ని విమర్శించారు. (గ్రైటిషము 

సరిపాఖన మస దేశానికి శతృవయ్యింది. "అందుకనే. నేను 
( ప 



68 

జూ విమర్శించాను. మిరు నన్ను విమర్శిస్తున్నారు, నౌ 4 

శతృవు శతృవు నా మ్మితుడుకాబట్టి. మిరు నేను “చర్చిల్ *ని 
కాదు. చర్చిల్ లేబర్ పార్టీని విమర్శించాడు, వాళ్లు 

వూర్శిగా (ప్రజలకు అధికారం యిన్వ లేదనికాదు: వాళ్ళి చ్చిన 
ఆ కొద్ది ఎందుకిచ్చారని, నేతి బీరకాయలో నేయి. లేదని 

శాదు; బీరకాయలో నెయ్యి వుండకూడదని. నేను చర్చిల్ 
నెట్లా అవుతాను 1 

ఇదంతా విని నేను స్వకుచమర్లనం చేసుకుంటున్నా 

ననుకుంటారా? మిమ్మల్ని చేను (కేమించటం 'లేదనుకుంటు 

న్నారా? (పేమ కంకే గొప్ప గొప్పది. ఈమాట మెడ 

మిద తలవున్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు. గొప్ప ఎంత గొప్పది! 
ఇందుగల దందుకేదని నంచేవాము నలదు. ఇది తాకని 
మానవుడి ఆత్మలో నెత్తురులేదు. వున్నదన్నవాళ్లు ఆ మాట 
ఎందుకంటున్నారో తెలుసా? వాళ్ళకి గొప్పంశే వున్న గౌర 

వంనల్ల. అదే తతంగం.! గొప్పకున్న అకలి (పేమకు లేదు. 

(పేమ తినలేదు. సేవ చేస్తుంది. గొప్ప సేనని తింటుంది, 
చావును చూచి భయపడనిది గొప్ప ఒక్కక్క ఎందుకనో 
శెలుసా? చచ్చిం తర్వాత గొప్ప యింకా గొప్పడాతుంది.! 
(చేనుకు దశానతారాలెత్తటం తెలియదు. సచ్చీలం, చేశ 
భక్షి ఆదర్శం, ఆత్మ పేమ. యింకా యింకా యిలాగే 

యెన్నో. ..గాప్ప అగ్నిలో ఆజ్యం పోస్తుంది. (ప్రధాన మంతి 

ఫోటో కళనలికల్లోనూ, మళయాళస్వామి కాహాయనస్తా?) 

బ్లోనూ వుండగల మరో నస్తువుని చూపించండి. ఈ సుడి 

గుండంలో, పడి తప్పుకున్న వాళ్ళు వేరు. తప్పుకోవాల్నని 
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యత్నించిన నాళ్ళున్నారా? సీ బుజు స్వభావానికి యిది 

కనచం. నీ హోస్యానికిది మెరుగు. ఐనా "నను (పేమిస్తాను. 

నాది సర (మ. అంచేతచే నేను గొప్పనిగూడా _కేమిస్తాను, 

తప్పేమిటి! "లేకుంశు నేను చేసే పనుల్ని నేను చెయ్య లేను! 

"చేను వేసిన సనుల్ని నేను చేసివుండేవాడినేకాదు. 

మోారూ నేనూ కలిసి పనిచేశాం అంకే మోరు కావా 

ల్నని అనుకున్న పనీ నేను చేసిన పనీ ఒకటనికాదు. ఒకటీ 

ఒకటీ కలిస్తే ఒకశుట్లా శ్లాతుంది? అందుకనే రెండయింది! 

"నేను చేస్తానన్న సహాయం వెయ్య లేక పొయ్యాను, అది విజయ 

గరంంనల్ల కాదు. శొక విచ్శితన్యక్రినా? విజయాన్ని 

జీర్లించుకోశేనూ? అపజయాన్ని (మింగకేనూ? నాకు మిత్రు 
'లెన్వరో శతృ లెన్వరో శెలీదూ? నేను నాకు మితృేణ్లోం 

కాదో నాశే తెలియదూ? చేను విచ్శిత వ్యక్మినా? నాకు 
"తెలియదు. 

మనకి తెలియని విషయాలు వాలా వున్నాయి, 

అందులో తప్పేముంది! నన్హాకాలం రాకనూ మానదు; 

ఎండాకాలం పోకనూ వుండదు. &షగాకూ తెలుసు ఆ సంగతి 

ఎండాకాలం ఎందుకు పోతుంది? నన్హాకాలం రాకపోతే ఏం? 

చెప్పండి చూడాం! 

చెప్పడం వాతకాక చాలావుంది తికమకలు సడు 

తున్నారు. నేను చెప్పింది చేయటం లేదట! చేయబోయింది 

చెప్పేవాళ్ళని మూస్తే నాకు నవొంస్తుంది. జేజేం చెప్పానో 

నాకు తెలుసు. అందుకనే శేెలిసిందితప్ప మిగతాదంతా 

చెప్పాను. నాకో విషయం గుర్తుకొస్తోంది. మా వూళ్లో ఒక 

సతీ 
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సుబ్బారావున్నాడు. అతను మా తాలూకాఫీసులో క్లర్కు. 

హెజ్క్టర్క్-కి నంగి వంగి నలాంచేస్తాడు.  అతేసి స్నేహితునికి 

ఆత్శగారనం ఎక్కు-న. “నున్యట్లా చెయ్యొద్దురా” అన్నాడు, 

వాడ్కి మండింది. “నేను వంగి వంగి సలాంలు చేస్టే మోస 

పోయి, మోసాలు దువుకొని లాభంచేసి హెడ్క్షర్,- నంటి 

వాళ్లుం కే వాళ్ళని మోసం చెయ్యాలిసిం చేనోయ్” అన్నాడు. 

వాడు చెప్పిన సమాధానం వాడు తనతో తానే చెప్పు 

కున్నాడు. కాని వాడి న్నేహితులక్కాదు అనే మన్న ్ తత్వ 

వేత్తల్ని మాసే నిజంగానే నాకు నవ్వొస్తుంది. నుబ్బారా 

నంత ెలివిగలవా :స టాన్నేను. 

నేను చెప్పింది చెయ్యటం లేదట. చేను చెప్పింది 

చేస్తానో కేదో తెలుసుకోలేని దద్దమ్మలా నన్నివ్వాళ్లే విమ 

ర్నించేది ? 

విమర్శిం చేవాళ్లు ఒక మాట గుర్తుంచుకోవాలి. నేను 

అది కానాలన్నాను. ఇది కావాలన్నాను. మో శెప్పుడైనా 

అదంశు ఏమిటో చెప్పానా? ఇదంశే వమిటో చెప్పానా? 

ఒకవేళ ఎప్పుడైనా అన్నా అది యిదిగానూ యిది అదిగానూ 

మారదని, మారకూడదనీ చెప్పానా? 

మిరు నన్నెరుగరు. చేను విమ్మల్నెరుగుదును. చేను 

మాట్లాడిందంతా నేనే ననుకున్నారు మిరు. మీరు చేసే 

దంతా నాశేననుకున్నాను నేను. ఇవ్వాళ తూక్పున చుక్క 

పొడిచిందని మోరంటున్నారు. నాలాంటివాళ్ళు చాలమంది 

నాశనహాతున్నారంటున్నారు మీరు. నాకూ శెలును ఆ 
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సంగతి, రానున్న బేడైనా రాకా మానదు; కానున్న చేదీ 
కాకా మానదు ! 

శి 

శాకమాననిడీ, మానక నచ్చేదీ ఒకే, అదే నాశనం; 
అచే మృత్యువు (| 

నాకు జీవితమంశే నమ్మక మున్నప్పుడు అందరూ 
జీవించాలన్నాను. మో అందరి వూపిరీ పీల్చి నేను (బతికాను; 
(బతుకుతున్నాను. జక (బతకటం 'లేదు” అంటున్నారు 
మోరు. “మేం (బ్రతకలేకవోతే నువ్వు చస్తావ్” అంటున్నారు 

మీరు. మీరు చెప్పేదానికీ నే ననేదానికి పెద్ద తేడా ఏమి 
లేదు. “నేను చస్తే మిస చస్తారు. మారు చావటంచూస్తూ 
చస్తాను” అంటున్నాను వేను. నేను చచ్చింతర్యాత మీరు 
(బతికి లే ఎవడిక్కావాలి? చస్తే ఎనడిక్కా_వాలి? 

నాకు కానలసింటే నేను... చచ్చినా జన (బతికినా 

నేనే. ముందున్న జీవితం కోసం వేతిలోవున్న చావుని నదలు 
కోనడం నా కిష్టం లేని పని, ఇంగ్లీ మలో ఒక సామెత వుంది. 

పొదలోవున్న శెండు పిట్టలకంశే  చేతిలోవున్న ఒక్క 
విట్టయినా మెరుగే. 

మోకు మెరుగెక్కిన సలహా ఒకటి యిస్తాను. చేతిలో 
వున్న చావునిమాచి భయపడటానికి వొప్పుకోకపోతే గతంలో 
(బైతకండి. గతంలో మనం (బకికాంగా. అప్పుడు మసమంద 

రమూ ఒకే. గతం చచ్చింద నేవాళ్ళ మాటా, చావులో 
(బతకటం కలనీ కల్లనీ అనేవాళ్ళ మాటా నా ముందె_గ్తకండి. 
వాళ్ళందరూ (కక నేర్యనివాళ్లు ! 
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నా ముందు మ్యీరెత్తగలిగిన మాటా ఎత్తనలసిన 
మాటా ఒకు. అడే “వ్యక్తి స్వాతం త్యం” అది వొక 

పమితేపదం ఆ పదం చేదీస్యమానంగా మండే సూర్య భగ 

వానుడు లాంటిది. అది చేను పట్టుకొస్న 'చినరి “గడ్డిపరక.” 

మనం స్వాతం(క్యాగ్ని కి నమిధలమన్నాను ఒకప్పుడు 

గుర్తుందా? ఈ వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యం ముందు మారంతా 

గడ్డిపరకలు, “మనమందరం గడ్డి పరకలం !” అననున్నా 

అంటాను. మోకుతేలుసు నేనెప్పుడూ మాట్లాడడంలో వెను 

కంజ వెయ్య లేదని. “మనమందరం సమిధలం” అన్నప్పుడు నేను 

నమిభనయ్యాను గనుకనా? | 

“న్య క్తి స్వాతంత్ర్యం కావాలి!” "a 

ఈ విశాల విశ్వం అంతా ఆన్యక్తి స్వాతంత్ర్యం 

పుక్కిలించి పూస్తే వెలుగులో ఒక పెద్ద “నీడి, నీడకా 
మచ్చకూ యేమో తేడాలేదు, చందుడిలోవున్న నీడని చాల 
మంది మచ్చ అంటారు. 

మనకు కావలసింది మచ్చలున్న 'వెలుగుకాదు. అం 

చేత యీ విశాల (ప్రపంచాన్ని మనం తొడిచిపెక్టుసిన నాడు 

ఆ న్యక్కి స్వాతంత్ర్యం జ్యోతి కగతలామలక- మాతుంది. ఆ 

జ్యోకిలో (పపంచం మునగాలి, 

పడమటి సూర్యుడు మునుగుతున్నాడు. సమ్యుద 
మధ్యంలో ఓడమిద (పయాణంచేస్తూ సూర్యాస్తమయాన్ని 
చూడాలి. అందులోను సిలోన్ (లంకకి దక్షిణంగా వందమైళ్ల 

దూరాన వున్న సమ్ముదంలో ఓడమిాద నిలబడిచూడాల్సి 
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వాన్గోగ్బహుశాొ అక్క-జేనిలబడి గీణాడేమో ఆ సూర్యాస్త 

మయ _ ఛచి(తాన్ని, అతను సూర్యోదయాన్ని నీయ లేదెందు 

కనో? సూర్యోదయం అనగానే నాకు మా వూకు గుర్తు 

కొస్తుంది. వూరికి తూర్పుగా పంటకాల్య నుంది. పంటకాల్వ 

అనతల వేపచెట్టు వుంది. ఆ వేపచెట్టు వెనక పుక్టువాడు 

సూర్యుడు. వున సూర్యుడికి ఎదురుగా కాలున గట్టుమోాదడ 

కూర్చుని వేపపుల్లతో పళ్ళు తోముకునే వాళ్ళం నేనూ 

(పకాశరావూ. మా వూళ్లొ పెద్దవాళ్లు “పొడిచే పొడిచే 

సూర్యుడి కెదురుగుండా కూర్చుని సళ్ళుతోముకోగూడదురా! 

చిన్నాడికి వాడికి బుద్ధి లేదనుకుం కే (పకాశరావూ! మున్నే 

ళ్ళొచ్చినై. నువ్వన్నా చెప్పకూడదం్మటా” అనేవాళ్ళు. ఆ 

పెద్దవాళ్ళందరూ "జేశభక్తులే. (పకాళరావు నా నంక చూచి 

నవ్వేవాడు. “ఎందుకట్లా నవ్వుతావ్ " అన్నా ఒకనాడు. 

“వాళ్ళకిమల్లే పగలల్లా పదుకుని సాయంతం. లేచి 

సూర్యుడు కుం కేప్పుడు వాడి కెదురుగా కూర్చుని పళ్ళుతోము 

కోవాల్మట్రాకొ అన్నాడు. 

“నే నప్పుడూ చూడలేదే?” అన్నా. 

“నువ్వింకా కుశాడివిలేరా” అన్నాడు (ప్రకాశరావు. 

(పకాశరావు ఖై. దులో వున్నాడు. యింకా పొడిచే 

పొడిచే సూర్యుడి కెదురుగుండా కూర్చునే పళ్లు తోముకుంటు 

న్నాడేమో? సూర్యుడు శైలుకి ఎటువైవున ఎప్పుడు పొడు 

స్తాడో! పొడిచే పొడిచే సూర్యుణ్ని చూచినప్పుడల్లా నాకు 

(ప్రకాశరావు గుర్తుకొస్తాడు. 
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పడమట మునిో సూర్యుణ్ని చూస్తూంకే నాకు తగ 
లడుతూన్న మా వూరు గుర్తుకొస్తుంది. మా వూళ్ల్ పెద్ద 

వాళ్లు గు క్తుకొస్తారున వాళ్ళే “వ్యక్తా స్యోల్ంత్యేం” 'నేంగతి 

గ ర్తుకొన్తుంది. -తాగీస'ునివి.లా' నడిచే చీకట్ల నుందుముని గే 
నూర్యుణ్లీ "సమ్మ చాన్నీభుకువశేను చేను, . 

కుంకిన పొద్దు కుంకినన్లు వుంటుంచా? లేవు (పొద్దున 
“పొద్దు పొడుస్తుంది ఎంజాకాలం పోకామాసదు వానాకాలం 

రాకనూ మానదు. ; 

నాక మాననిడ్కీ మానక నచ్చేద్గీ ఒకే, అదే “నడక 
అజే “జీవితం.” | - 

(అంకితం : పుట్టే శేపుకీ గాదు, గిట్టిన నిన్నకూ కాదు) 

(9) 



డొంకల వంకల మనసులు 
నాకు లెక్కలు రావు, అందుకనే చచ్చినవా ళ్ళెక్కు_వ 

మందో, (బతికున్న వాళ్ళెక్కు.వమందో చెప్పలేను.. కొరత 
మంది సీతారామయ్య పోయాడన్నారు. . మరి. కొంత మంది 

సీతారామయ్య కుబుసం సదిలాడన్నారు. “కాదు కాదు చచ్చి 
పోయిన శీతారామయ్య శరీరంలోకి యెవరో పరకాయ దే 

శం చేసినుంటారు” అన్నారు కొందరు. ఎవరేమనుకున్నా 
శీతారామయ్య మాం (బతికున్న వాళ్ళందరికిమళ్లే నే తిరుగు 
తున్నాడు తింటున్నాడు, 

అయితే అతను వినటం లేదన్తీ చూడటం లేదనీ, అయి 
నప్పుడు అతను (బకికున్నాడని యెట్లా అంటాం అని అడుగు 

తున్నారు చాలామంది. 

చూడగలిగినవాల్లు", వినగలవాళ్లూ ఆమాటలంటానికి 
వీల్లేదు. ఎందుకనంశు నెలకొకసానై నా అతని ఫోటో పత్రి 
కల్లో పడుతోంది రెండు నెల్ల కొకసాకైనా అతను పతి 
శిల్లో వ్యాసాలు రాస్తున్నాడు, మూడు మాసాలకొకసారైనా 
ఎవరో వొక గొప్పవాడు శీతారామయ్య గొప్పతనాన్ని 
గురించి వ్రుపన్యాసమిస్తున్నాడు ఈ సంగతే నేను మా 
“అనూితో చెప్పాను. 

నామాట విననట్లుగా చేతిలో పుస్తకం తెంచి 
“మాటల అర్థాలు మనుషుల శొంక్ల వంకల మనసులళోజడి 
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దారితప్పి రూపు చెడి పగటి వేషాలతో (ప్రత్యశ్షమాతున్నాయి” 
అని గీతం చదివినట్లు చదివింది. మా అనూ రోజూ ఈ 

సంగతే యేదో వొక రూపంలో పిండి కొట్టినట్లు కొడుతూం 
టుంది, స్వాళంత్యమూూ, (ప్రజాస్వామ్య నురూ చచ్చిపోయిన 

హిట్లరు కంపు కొడుతున్నాయట. (బతికున్న చర్చిల్ తోక 
పట్టుకుని గోదావరి ఈదబోతున్నాయట! 

"జీను శాదనశేదునిజమే! అలాంటి "పెద్ద పెద్ద మాటల్ని 
ఎవళ్ళిష్టం వచ్చినట్లు వాళ్లు వంచుతుంటారు, కాని “చూడటం, 
వినటం” __- గుడ్డివాడు చూస్తున్నాడనీ, చెవిటివాడు వింటు 
న్నాడనీ యెంత ె లివితక్కువవాడై నాఅంటాడా! అందుట్లోనూ 

కళ్లున్న- శీతారామయ్య . చూడటం లేదంటంలోన్యూ చెవు 

లున్న శీతారామయ్య వినటం లేదంటంలోనూ అర్థం వమిటి! 
ఇలాంటి అర్థంలేని మాట లంటూవుంటుందనె నాకు “అనూ” 

అంటే అప్పుడప్పుడు కోపం వస్తుంటుంది. 

మీాశే చెప్పండి. ఇంకా నిండా ఒక నెలన్నాకాలేదు. 

శీతారామయ్య మో(ద్రాబాదు వెళ్లాడు _ లంశే నిజం చెప్పా 
ఫీతారామయ్యని మ్లై(దాబాదు పంపించారు. అం(ధరాష్ట్రం 

నస్తోందిగడా, నూ, ఢిల్లీలో తాళాలు రీస్తాగుగడా, గొళ్ళేలు 

తీసేలోవుగా మనం యిక్కడ విడిదిల్లయినా అలికి ముగ్లేస్తే 

బావుందని అనుకునేవాళ్ళలో కొంత మంది వెళ్ళి మాయా 
చాదుకీ మనకీవున్న సంబంధాన్ని చూచి రమ్మన్నారు. శీతా 
రామయ్య ' వెళ్లాడు. (తకాలనుకున్న వాడెవడైనా మైదా 

చాదంతా కాళ్ళలో తిరగ్గలడా! మోరే చెప్పండి. అందుకనే 

అతను శ్రారెక్కి. వెళ్లాడు; నిజమే! అది అతేని సాంతశారు 
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గాదు.. ఆంధులకి అంత గొప్పసేవ. చేయబోతున్న వాడిని 

అలా గౌరవించటం. ఆం(ధ్రుఅ క్ ఒక్త్వ్యం గాదూ? 

మిలే చెప్పండి అలాంటివాడీకి కారీయటం లంచమా? 

అంతే నమా(తాన “సీతారామయ్య కోరెక్కాడు!” అని అనటం 

మూటల అర్భాన్ని "పెడచారులు పట్టించటం కాదూ? 

షా(దాబాదు. వెళ్లిన తరువాత నవాబు శీతారామ 

య్యను గారవిస్తూ కాక్ మైల్ పార్టీ యిచ్చాట్ట. నవాబంతటి 

వాడు మన, ప్రతినిధిని గారవించినందుకు గర్వపడ లేనివాళ్ళు 

యెందుకు పనికినస్తారు! 

1988లో శీతారామయ్యి గాంధీగారి వెనక కొంగను 

జండా పట్టుకుని తిరగకేడా? అంటే తిరిగాడు. - హారిజనసేవ 

చేస్తూ” 'కల్లుపాకలముందు పిశెటింగు' చేయలేదా? అంశ. 

చేశాడు. అలాంటివాడు యిప్పుడు శాక్ జైల్, పార్టీకి “వెళ్ళ 

"బేడా! అంశే వెళ్లాడు. కాని అతను 1988లో కాదు వెళ్ళింది 

1947లో అని తెలుసుకోవటంకూడా _ కష్టమేనా ఈ సం 

దుల చెదిశేవాళ్ళకి? నీతులు స్థిర సిధ్గాంతాలు "కాదనీ, 

కాలంతో పాటు మారుతుంటాయసీ వాళ్ళే అంటారు. అచే 

నోటితో. శీతారామయ్యని దుయ్యబడుతారు, ఇదెక్కడి 

న్యాయం! 

శీత్రారామయ్య  వరంగల్లుకోటని గురించి (వాసిన 

వోళ్లసం చూచిన తర్వాత గూడా: అతని ఆం(థాభిమానాన్ని 

కంకించేవాళ్ళని 'యేమనాలో నా కర్షం కావటం లేడు. కాక 

తీయుల్ని గురించ్ అతను (వాసిన అక్షరాలు నువర్షాక్షరాలు 
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కాదూ? చరిత్రలో మాసిపోని పుటలు. చేర్చాడు శీతా 
రానముయR. (సతాపర్ముడుడి గురించి అతను (వ్రాసింది చదువు 

తూంశే శ్వాస నిలిచిపోతుంబే.- = శరీఠం లొంగిపోతుంచే,]3 

భవాంగిరి మట్టికోటని అతను ఉక్కుకోటగా మాన్చ్చేశాడే. 

అలాంటివాడిని పట్టుకుని అతనికి వ: "లేవనీ చెవులు లేవనీ 

అంకే--! 3 

అమాటకొస్తే. తటి అంతర్హృష్టి వుందనాలి. అఆ 

పాడుపడిన కోటల్ని చూచిన తర్వాత అతను మైమరచి 

పోయాడు. (ప్రాచీనాంధ్ర వైభవం అతని కళ్ళముందు కట్టి 

నట్టు కనబడింది. చచ్చిపోయిన, ర్ముదనుబేవిని చూచేందుకు 

యెన్ని జన్మాల తపస్సు. చేయాలి! అది మీకూ నాకూ 

సాధ్వమాతుండా 1 అతను ,తణకాలం " బహిర్చ్రపంచానికి 

అతీశైడయిపోయాడు, అలాంటి సమాధి దశలోనికి మీరూ 

చేనూ పోగలమా! స్ట 

ఆ కణకాలంలోచే మాలిక్ 'గఫర్ చేసిన యుద్ధం 

కంచేనూ తుగ్గకు లేపిన. తుపానుకంశునూ ఘోరమైన 

యుద్దం జరిగిందట. ఆ పరిస్థితుల్లో తుపాకులు ఫెళ్లుమున్నా 

యట్క .చుట్ట్య(ప్రక్క-ల భాళ్ళళ్లో ప్రజలు వుప్పెనగా 

లేచారట. 

“విశాలాంధ్ర శక్రావాలి!” *.. 

“నవాబు నాశనం కావాలి!” 

'దుశ్నే వాడిదే భూమి! 

అనే నినాదాలు మిన్ను ముట్టాయట. తెలంగాణా 



"క్ష? 

(పజలు నవాబు పోలీసుల్ని. తరిమి తరిమి కొట్టారట. (ప్రజలు 
చర్మితను సృష్టించారట మధ్య యుగాలకు గోరీకట్టారట, 

విశాలాంధకు ఫునాది- వేశారట. 

ఇనన్నీ శీతారామయ్య చూడ లేదట. అలాంటి బహీ 
ర్పపంచానికి అతీతుడై నవాడు (బతిపన్నా చచ్చినవాడితో 

సమానమట. అలాంటి అంతర్షృష్టి. గుడ్డితనమట, ఆ నినా 

డాలు వినలేనివాడు చెవిటివాడికంశు కనాకష్ట్రమట. 

'తాజ్మువాలుని చూచి పరవెౌశషహాతున్న వాళ్ళని 

శీతారామయ్య 1942 లో _ విమర్శించలేదా! అంకే నిమ 
రించాడు. 'శానిక్సి నాలుగుమూలలా చిచ్చంటుకున్న ప్పుడు 

తాజమహాలుని చూచి సరనశులై న వాళ్ళని విమర్శిస్తూ నీతా 
రామయ్య గురజాడని గుర్తు రకు “తెచ్చాడు, 

“బేశమంళు మట్టికాదోయ్. 

- దేశనుంశు వునునులోయ్!” 

అని మో వ్ర వుపన్యాస మిాయలేదా? అంశే 
యిచ్చాడు. అలాంటివాడు కేలంగాణా నాలుగు మూలలా, 
లోపలా, "బయటా రగులుకున్న చిచ్చును చూడకుండా 

సమాధిలోకి వెళ్ళి మట్టిగోడల్నీ, గోరీల్నీ చూచి మైమరచి 
పోవటం మంచిదా అంటే. ,.ఆలోచించోలిసి' వుంటుంది. వెనక 

అంత చర్మిత వున్నవాడిని. పట్టుకుని యిన అనేసేయటం 
యేమంతే సబబు? మీకీ చెప్పండి. యిటేమన్నా 19 నందల 
వల్నఖై రెండా? 1948 గాని అవ్వడు మనం పరతం(త్రులం, 

యిప్పుడు స్యతంత్రులం! శ 
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కాని వీళ్ళు వొప్పుకోనే. మాగ్రాబాధుకు న్వతంత్యం 

"లేదట. 'హై_దాబాదంజే నవాబు కాదట. -మ్లై/(దాచాదంకు 

హై(దాబాదు (పజలట, 

అంతతితో ఆగరు కొంతమంది. "ఇతను జాతీయ 
సాంప్రదాయాన్ని వదిలేశాడంటారు, మన "సాంప్రదాయ 

మంకే ఏమిటో తెలియని నాళ్ళంటారు ఆ మాట, మన 
సాంప్రదాయం మన మునుల్ని మూస్తే తెలుస్తుంది. వాళ్లల్లో 

ఒక్కళ్ళయినా (బకికివుంచే శుభ్రంగా ఆయనే చెప్పేవాడు 

"సాంప్రదాయం అంళే యేమిటో. మన _సాంప్రదాయం అంకే 

అంతర్షృష్టి. ముందు మన మెవరమో ఇ తెలుసుకోవటం, 

తర్వాత భగవంతుణ్ణి "తెలుసుకోవటం అందుకు సమాధి అన 

సరం అని చెప్పకనే తెలుస్తుంది, - ౨౫: 

మొన్నటిదాకా శీళారామయ్య గాంధీజీ అను 
చరుడు కాదా? అంశు అనుచరుడే,. గాంధీజీ బహోర్పపం 

వాన్ని చూచి అర్థం చేసుకోవాలని యత్నించలేదా? అంచే 

యత్నించాడు. ఆయన మన సౌంప్రదాయాన్ని ముందుకు 

తీసుకురాలేదా? అంశే తీసుకొచ్చాడు: శీతారామయ, 

దానిని ముందుకు తీనుకుపోనవసరం లేడా? 'అంశు వుంది. ఎ 
ఆయన అడుగుజాడల్లో ముందు కెందుళో = నడనడు? అంశే 

నడుస్తున్నాడు. . 

కాదట నడవటం లేదటి* గాంధీజీ -అహీంసా పీద్రాం 
తాన్ని గూడా కొంతమంది యిలాగే వా, ఖ్యానించారట, 

(ప్రజల్ని డైళ్ళలోకుక్కీ, తుపాకుల్తో శాల్చి చంపుతున్న 
వాళ్ళని అచేమయ్యా అంశే గాంధీజీ "అహింస మర ఫిరం 
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గులూ బౌంబరు" విమానాలు" వేశ్నే వాళ్ ముందుగానీ నిరా 

యుధుల ముందు కాదు: [అహింస వక రాచకీయపు ' త్తు 
శ ఆ సంగతి గాంధీజీకి చివరిరోజుల్లో శెలిసిందట. 

o! ఎడ్లర్ స్నో ముందు - ఆయ్లున చాలా విచారపడ్డాట్ట, తన 

ame చెప్పుకునే వాళ్ళని. చూచి. 

మోశే చెప్పండి. నేనన్న దానికీ దీనికీ యేమన్నా సం 
బంధ ముంబేవెళా. 

అదేమంచే వ్యక్తిగత విషయాల్లోకి వెడతారు. ఎనరికి 
కిగత స్వా ర్ధాలు! కొన్ని కోట్ల వ్యక్తి కిగత :స్యానాలు 

వ సమిష్టీ వ యెక్క_డనుంచి పుట్టుకొస్తుంది! 

కాదట ఇలా కళ్ళముందు. జరిగే పోరాటాన్ని చూడ 
కుండా చరిత్రని చదవకుండా, వినకుండా ఒక్క- చచ్చిపోయిన 
చరితను గురించే పోరాటాన్ని" గరించే (వాస్తూన్నందుకు 
అతనికి నెలకీ అయిదువేల రూపాయలిస్తున్నా రట. 

మిలే చెప్పండి. అతను (వాస్తున్నందు శేగదా యి స్తు 
న్నారు? అతన్ని కూర్చో పెట్టి పెట్టి -సేపటం లేదుగడా? (శ్రమ 
చేస్తున్నాడు. సంపాయించుకొంటున్నాడు. తప్పా? పెళ్లాం 

చిడ్డల్ని పోమీంచుకునేందుకు సంపాయించుకోవటం తపా: సి? 

అంతేకు పూర్వం "పెళ్లాం బిడ్లల్ని యిలాంటి పాడు 
సంపాదనతో తే హోవి౦దుకున్నాణా? అంకే ఆ “పాడు అనే 
మాట తీసేయమని, రీసీసిం తర్వాత “లేదు? అని 
చెప్పాలి. ఇంతకు 'పూర్యం యిలాంటి భననాల్లో (బలికాడా ? 

అంశే (శక లేదు. అతని పెళ్లాంబిడ్లలు యిప్పటిలా కార్లు 
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లోనూ; నగల్లోనూ, సిల్కుగుడ్డల్లోనూ, (కుకు వెళ్ళ 

బోశారా? అంశ చెళ్ళబొయ్య లేదు. 

అసలు యిన్ని [పశ్న "లెందుకంటాను. ఇంతకు పూర్వం 

చేయని పని యిప్పుడు చేస్తే తప్పా! సిరిరా మోకాలడ్డిన 

మూర్థుడెవడు! జీవితంలో య్యాఖ్నె మెన్లెక్కిన తర్వాలెనా 

సుఖమంశే యేమిటో యెరగని మనిషి మనిపా?, బాగా (బతి 

కితె మరి పజేళ్ళు (బకిశేను. అత నిష్టం నచ్చినట్లు (తక 

నీయక యెందుకు చెప్పండి యిట్లా దండె_త్తడం? మోరే 

చెప్పండి ఈ స్వాతం భారత బేశంలో యొనళ్ళిష్టం నచ్చి 

నట్లు వాళ్లు (ఎకి కేందుగ్లూడా వీల్లేదా! ఆ మాతం న్యక్షి 

స్వాతంత్య్రం "లేదా! * శ 

ఈ మాట'ే అడిగాను నేను 'అనూని, 

కుర్చీలో కూర్చొని వింతగా చూస్తోంది నా నంక 

మా అబ్బాయిని చూస్తున్నట్లు చూస్తోంది నన్ను, మాట్లాడ 

వేం” అన్నాను, 

“ఏమని¥ో అన్నది అనూ, 

కలడిగిందానికి సమాథానం, ..” 

“మో రడిగించేం వుంది. మోము చెబుతూంశే 

వింటున్నా” అన్నది మళ్ళీ. 

నాకు కోపం వచ్చింది. 

“ఇంతకీ మారు. శీతారామయ్యగారిన. పొగుడు 

తున్నారా? 9 = వెక్కిరిస్తున్నా రా!” 

(10) 



“యేం, యందుకు?” 

“అబద్ధం ఆడకండీ! మొన్న మన కృప ఇంటికని బయ 

బ్లేరి మనిల్లుదాటి ఫర్లాంగుదూరం వెళ్ళి సుబ్బయ్యగా రింటి 

ముం చాగలే.__.మి-ేమన్నారో|గుర్తు త్తరేడాశ నల్ల మూసుకు 
పోయారా? అని వెక్కరంలారు.స్టీలప్పుడే, మరచిపోయారా?” 

అంది అనూ, 

“అన్నాను. అంశ. ..చానికీ సంబంధం?” 

“ఎవళ్ళని వాళ్ళు "తెలుసుకోవటం యెంత అనసరమో 

చుట్టూవున్న (ప్రపంచాన్ని తెలుసుకోవటంగూడా అంతే అన 

సరం, ఇందుట్లో ఏది లేకపోయినా రెండోది వుండ్తదు. కృష్ణ 

జబ్బు బాగా ముదిరితే లివిడో చెడిపోతుందనీ, న్యూరోసియై 
కూర్చుంటుందనీ అన్నారు, గుర్తుందా! అందుకనే, ,.మోారు 

పొగడ్డం లేదంటున్నా. ..... కతా మళ్ళీ (ప్రారంభించింది. 

“మాటలు కస్ట మనుషుల డొంకల ను మనసులలో 

బడి దారితప్పి, .. * అంటూ గీతాలాపన! 

మెదడుకు అందని మాటలా జేనాళ్ళతో కాపరం 

చేసేడెట్లా! 

మానే చెప్పండి ! | 

0 



శా స్త్రి 
శాస్త్రి సిగరెట్ వెలిగించాడు, మెదడులో నరాలు 

కదిలినై. భావాలు గుప్పున బయలుబేరినయ్. వుండలు 

చుట్టుకుంటూ దొన్గుతున్నైం ఊర్థ్వముఖ (ప్రయాణంచేస్తునై FU 

వాటిని వెంటాడాలనుకున్నాడు. అంతే, బయలుదేరాడు. 

భార్య పాచి ఊడుస్తోంది. 

కవికమారుని కలం గంతులు వేసింది, వేయేం 

చేస్తుంది. డాని పని అజే! కదను తొక్కుతోంది. 

జీవిత (ప్రాంగణంలో 

మరి కలం నడనలేదు, సిగశేట్టు వీల్చాడు. గుప్పున 

పొగ వదిలాడు. కలం అందుకున్నాడు. వాకిలివేపు 

చూచాడు. మళ్ళీ ఓ భానతరంగం లేచింది. భార్య ముగ్గులు 

చెట్తోంది. 

ముద్దులుగూర్చే 

ముగ్గులు "పెక్టుందుకు 

మళ్ళీ కలం ఆగింది, తస్సాదియ్య నడవంచే. సిగర్మె 

మొన కొరికాడు. 'పొడుచుకొస్తూన్న గెడ్డం బరుక్కున్నాడు. " 

సొంపుగా లేదు. “ముద్దులు మూటగక్లై అంచు ఛఛ! 

అనుకరణ అతని గొప్ప్బేముంది! వాకిలినంక చూచాడు. 
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ఛార్యముగ్ల్గులు పెట్టడం పూర్తికాలేదు. కొ_త్తడారితొక్కా-లి. 

తల మై కెళ్ళాడు. బూజు చేళ్ళాడుతోంది. కిందికిచూవాడు. 

చీమలు చారలుతీర్చి నడుస్తున్నాయి. గుమ్మంగుండా బయ 

టకు చూచాడు, నరము నచ్చేట్క్యగా వుంది. తప్పకుండా 

కురుస్తుంది. అశే! బలే భానం! బలే! 

ముద్దులం గురిసే, 

కలం అందుకున్నా డు, ముద్దులు గూర్చే వొన్తేయ 

బోయాడు. తాను రాసింది తానే కొశ్రైయ్యడమా? "వెన 

కొడింది తప్పదు. కొశ్రైయ్యాలి. కుర్చీ ముందుకు లాక్కు 

న్నాడు. "కాగితం మోదికి నంగాడు, కలం కొ స్టేసింది. తను 

(వ్రాశాడు. 

“ముద్దుల గురిసే” 

తర్వాత ee! 

“అరుణ (పభాతేకిఠణంి 

తాను మొన్న సాహిత్య చర్చలో ఉపయోగించిన 
వాదన గుర్తుకొచ్చింది. *కళకోసనే కళ ‘సూర్యుడు ఉద 
యించడం యితరులకు యిష్టం లేకపోనచ్చు. ఐనా (పతిరోజూ 

ఉదయిస్తూనే వున్నాడు. అనందించగలవాళ్ళు ఆనందిస్తు 

న్నారు. అతను అన్నమాటని తనే ఎంత చక్కగా కార్య 

కూపంలో నిర్వ ర్మించాడు. ఎంత 'గొప్ప ఛానం! ఎంత గొప్ప 

రచన! 

“నాదా! ఏక్ వైసా దో” 
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కవిగారి, సిగరెట్టారిపోయింది: భావాలకు అంతరాయం 

కలిగింది. కలం జెస్కు-మిోద పడింది. 

“ఇదుగో, నిన్నే, ఎవరో చూడు అడుక్కు-తినేవాళ్లు 

లాగుంది” 

“మునకంశునా?? అంటూ నడవలో శెళ్ళింది. 

శ్యాస్త్రి మళ్ళీ సిగరెట్టు వెలిగించాడు. మళ్ళీ కలం 
అందుకున్నాడు. పొగనదుల్తూ అలోచించుతున్నాడు. కను 

బొమలు దగ్గరకు ఈగకు, 

భార్య అంట్ ౧. “పాపం! ఉత్తర విశాఖ అటండీ 

వాళ్ళది, ఆ చేశంలో తిండిలేక ఈ చేశ దేశాలు తిరుగుతున్నా 
రట. గుడ్డలుకూడా లేవు పాపం, నణకిపోతోంది. ఐనా ఎంతే 

చక్కటి ముఖమనుకున్నారు. సిరి తాండవ మాడుతోందంకేే 

నమ్మండి” 

ఇంకేం శాత్రికి మరో అదను చిక్కింది. పోనియ్య 

గూడదు, చెవుల చుట్టూ శేబురుమాలు కట్టాడు. మళ్ళీ బరి 
శాడు. 

“లే.జిగురాకులతో 

నన్యవస్తా)లంక రణం 

కోకిల కుహు కుహులతో 

మదన పరితాపం” 

ఆలోచించాడు. బావుంది ఇంకేం, తన్ను వ ఛం 
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వస్తూ కట్టి వెయ్య లేదు, కవిత్వంలో నవ్యత్యం, నవీనత యీ 

కవిత్వం. 

“వాస్తవిక పరిస్థితుల్నీ ,' సంభూల్నీ) అనగాహన చేసి 
కోవాలోయి కవీ అన్నాడు సత్యం. తను అక్షరాలా అతేని 

మాటల్ని కవిత్వంలోకి అనువదించాడు. కాని,.. 

ఏదో గొంతు పట్టుకున్న ట్టయింది, సమర్థించుకున్నాడు. 
చేల ఏడిచి సాము చేయలేదు తాను. చూచిందీ విన్నదీ 
తనకు కవితా నస్తువైంది. ఐతే కవి కాదలచుకున్న వాడు 
కాబట్టి వాటిని ఆధారంగా . తీసికొనికూడా వాటికి అరీతు 
డయ్యాడు. కవి హృదయంతో మూశాడు ఆ ఘటనల్ని. 

ద్యారంగుండా బయటకు చూశాడు, సత్యం నస్తు 

న్నాడు. సత్యానికి తన కవిత్వాన్ని వినిపించాలి, వాడు. 

చదవ లేడు. (వాసింది తాను కాబట్టి శానే చదవాల్సి తానే 

పాడాలి. అప్పుడుగాని సత్యం అర్థం చేసుకోలేడు. 

సత్యం నచ్చి కూక్చున్నాడు. సత్యం తన పాటవినాలి* 

సత్యాన్ని చూడనట్టుగా తను శాసినపాట గొణుగుతున్నాడు* 

సత్యానికి వినపడేట్టుగా గొణుగుతున్నాడు. చదువుతున్నా జే 

గాని పాట పూర్తికాగానే సత్యం "లేస్తాడు. నీదిరా కవి హృద 
యం అంటాడు, నువేగరా కవివి అంటాడు. వాశేసుకుం 

టాడు, లేపేస్తాడు తనను! తనేం చెయ్యాలి అప్పుడు! తనేం 

చెయ్యాలి అంటూ ఆలోచిస్తూనే వున్నాడు. 

సత్యం చప్పరించాడు, అప్పుడు తెలిసింది శ్నాస్రికి 

కాను చదనటం 'పూ్తి - అయిందని, 



“ఎందుకురా యిది? అన్నాడు సత్యం. 

ఎందుకా? ఎందుకేమిటి? ఇది రాసేందుకు ఎంత 

కష్ట్రపడ్డాడు. ఎన్ని అనుభవించాడు తాను, ఐనా = 

ఎందుకా? 

ఒక్క-సారి తాను భూచినద్సీ నిన్నదీ, తన్నీ కవిత్వం 
రాసేందుకు (పోత్సహించినవీ, అన్నీ __వకసవు "పెట్టాలను 

కున్నాడు, కాని ' వాఠాత్తుగా అతనికొక అనుమానం 

తోచింది, సత్యం నవ్వితే! 

శా నిట్టూక్చు విడిచి అన్నాదు. 

“నేను తప్పితే ఎవరూ అర్థం చేసుకోలేరు.” 

“ఐతే ఇంకెందుకు ! చాలులే "తగ అయ్యి” అన్నాడు 

సత్యం. 

॥ “వూరి అంటూ సిగరెట్టు వంక చూచీ అది 

ఆకెపోయిందని తెలుసుకోని దూరంగా పారేశాడు శాస్త్రి, 

0 - 
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సబదధ్ధం 

ప 
వంన(పనృత్తులు విచ్శితాలు, అబద్ధాన్ని నమ్మినంతే 

శేల్సి ఒకోో-సౌరి నిజాన్నిగూడా నమ్మం. వం చేస్తాంలే? 

“నమ్మలేక పోతున్నా మే” అని విచారిద్దాం. 

మీలో చాలామంది బొంబాయి వెళ్ళుంటారు. వెళ్ళిన 

వాళ్ళు “శ్మేకా వే ఆఫ్ ఇండియా “హాోంగింగ్ గార్డెన్స్” తప్ప 

కుండా చూచి వుంటారు. 

“శక వే ఆఫ్ ఇండియా” హీందూచేశపు సింహ 

ద్యారం. ఈ సింహద్యారాన్ని మూ సేందుకూ వీల్లేదు తెర 

చెందుకూ వీలుకాదు. ఇష్టంవచ్చినవాళ్ళు "లేనివాళ్లు రావచ్చు, 

పోవొచ్చు నిరభ్యంతరంగా. ఇల్లాంటి తలుపుల్లేని సింహా 

ద్వారాలు యింశేక్క-డై నా వున్న వా? “ఆరగాన్”ని అడగండి 

చెబుతొదు, 

వోంగింగ్ గార్డెన్ ! మలబార్ హీల్లాంటి వునాదున్న 

తోటని (త్రిశంకుడి తోట అని యెట్లా అనగలం! ఐనా అంటు 

న్నాం. మన (ప్రవృత్తులు విచ్చితాలు కాదూ మరి? 

టిబే యింకో విచ్శితంగూడా వుంది. ఆ బొంణా 

యిలో మిరు చూడలేదు కాబట్టి “లేదు” అనేందుకు మోకు 

వాక్కుందో, లేదో మీకే ఆలోచించుకోండి. 



శ 

ఇది చౌపాతీకీ 'మరైన్ డ)వ్కీ సరిహద్దులలో వుంది. 
మిరు హిందూ స్విమ్మింగ్ పూల్ చూచే... వుంటారు. ,..ఇది 

గూడా డానికి దరిదాప్రులలోనే వుంది... ఇది ఒక క్లబ్... 

ఈ క్లబ్బులో యిష్టంవచ్చినవాళ్లు వున్న వాళ్లు ఎన్య 

నైనా సరే మెంబరుగా 'కేరనమ్సు. ఇట్లాంటి అనకాశాలం 

దించే క్ల క్లబ్బులు బొంచ్హాయిలో చాలా అకుకు. అయితే (పతి 

మెంబరు క్లబ్ నియమానళీని పూర్తిగా చదివి తనగాహన 

చేసుకుని తు. చు తప్పకుండా అనలంబించగలం అనే నమ్మకం 

కలిగిం తర్వాతనే చేరటం (చుస క్క_రం అందరికీనీ. 

క్లబ్బులో -చేరదలచుకున్న (ప్రతిన్యకీ అబద్ధం: ఆవగలిగి 

వుండాలి. అందులోనూ నిరాటంకంగా, నిరభ్యంతరంగా, 

గుక్క విడునకుండా, కుడి. ఎడమలు ఆలోచించకుండా, పచ్చి 

అబద్ధం మంచినీళ్ళు (కాగినట్లుగా వుండాలి... ఆ అబద్దం 

అవ్పీలుచేసినా. తిరుగు లేనంత దిట్టంగానూ, _దట్టంగానూ 

వుండాలి. 

క్లబ్బులో చేరిం తర్వాత మంబ చెప్పిన (పకినిజూనిక్కీ 

మాటకు పడి రూపాయల చొప్పున జరిమానా చెల్లిం చేందుకు 

సిద్ధపడాలి. 

ల చందా నెలకు నాలుగు రూపాయలు. న్ను ౨ చెల్లవు. 

విక్టోరియా రాణీ రూపాయలకు విలున యెక్కు_న. వెన్న 

వ్యాపారం చేసేవాళ్లు సౌరకాయలు చ పెకుగు 

న _ర్హకం చేసీ సవాళ్ళు ఇంకు రూపాయలు తేక్కున చెల్లి చినా 

అభ్యంతరంలేదు. శ 

(మి 



గా 

అయితే సార్ల మెంటు మెంబర్ల కూ అధికారంలోవున్న 

మంత్రులకూ, మెంబర్ల య్యే అవకాశంలేదు ఈ క్లబ్బులో, 

కారణం యిది (పభుత్వ వ్యతి నేక సంస్త కావటంనల్లకాదు. 

నూ నూగు మోసాౌలకీ, అబధ్ధాలకీవున్న భేదం పాటించని మను 

ష్యులకి ఎక్కున అనకాశం యిన్వడం క్లబ్ ఆశయం, కాబట్టి 

యో వ్యనహారంలోవున్న తల శాస్తా ముగ్గుబుట్టగా తయారు 

చేసుకున్న “పెద్ద మనుమ్యులకి” యిందులో చేరాల్సిన అవస 

రం'లేదని అనుకోవటం చేతా ఆ అవకాశాన్ని తగ్గించట 

మైంది. అదీగాక యిది సామాన్యులై న మనుష్యులకోస మే 

వుద్రేశింపబడింది కాబట్టి సామాన్యులు కాసి మాన్యులు 

తమంతట తామే విరమించుకుంటార నే గాఢవి శ్వాసంగూడా 

వుంది క్లబ్ మెంబర్ల కి. 

నాకు కూడా _దురదపుట్టింది. అందుకనే కురిసే 

సర్హాన్నికూడా లెక్క చెయ్యకుండా బయలుదేరాను క్షబ్కి. 
నే ౧m 

గేటు దగ్గర గూర్భా వున్నాడు. 

“నేనూ మెంబన్నే” అన్నాను. 

“మే మో ముఖం యెప్పుడూ చూడ లేచే” అన్నాడు 

వాడు. 

“అబద్ధం ఆడకు. చేవ్రు డున్నాడు సైన అన్నా 

న్నేను. 

వాడు గబగబా క్లబ్లోకి పరుగెత్తాడు. చేను వాడి 

వెనకే నదుస్తూ వరండాలో అడుగుపెట్టాను. ఇంతలో గూన 

మరో పెద్దమనిమీ నా కెదురయ్యారు. ఆయన వాలకం 
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చూస్తే కార్యదర్శిలాగా వున్నాడు. కమిోాశేనా కార్యదర్శి! 

అని "అయన్ని అడక్క-ముంచే, “వా వేరు? అనిఆయనే నన్నడీ 

గాడు. 

“పశులు? అన్నాను నేను. 

“ర కృరహితే విప్లనం తెచ్చింది మోశేనా?ి అని అడి 

గాడు ఆ కార్యదర్శి. ఆయన కార్యద శ్మేనని తర్వాత రూఢ 

యింది. *“ఛ! చేను కాంబే”నన్నాను. 

ఇంతలో యింతేవరకూ తేలుపుచాటున నిలబడి విం 

టూన్న యిద్దరు మెంబర్లు మరింతే ముందుకు నచ్చారు. కార్య 

దర్శి “(శ్రీ పకేలు!” అని సన్ను పరిచయం చేశారు. 

“అయితే మోశేం చేస్తారండీ?!”అని అడిగారు కొత్తగా, 
వచ్చినవాళ్ళల్లో ఒక పెద్దమనిపీ.. 

“మాశారూ! యుద్ధం వద్దనేవాళ్ళు వొట్టి బద్ధకస్తు 

లండీ. ముందు వాళ్ళతో యుద్దం చేస్తాను. శాంతి కావాలనే 

వాడి రక్తంలో కాంతి లేదనే నా దృఢవిశ్వాసం. ఇది బుజూ 

చేసేందుకు వాడి ర_కృం కళ్ళజూస్తాను, నామాట వినే 

వాళ్ళకి ”కోకో కోలా” యివ్పిస్తాను విననివాళ్ళకి, =” 

అంటూ అవిరళభారగా మాట్లాడబోతుంశే మరో 

పెద్దమనిషి “సంతోషం! సంతోషం!” అని చంకలు 

కొట్టుకుంటూ, “మోకు బంధువులున్నా రా అండి?” అని అడి 

గాడు. (ఈయన డబ్బున్న వాడు అయ్యోగూడ “నిక్కే- వుక్కు 

"నేడు, చూపించకుండా కష్ట చేసేవారిలా సామాన్యుడిలా చం 

కలు కొట్టుకోవటం మొదలైన (క్రింది తరగతుల అలవాటుల్ని 
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అభినయం చెయ్యడం గర్వశారణంగా భావించేవాడు కానటం 

చేత “డమ్మాశాట్” అనే గౌరన వాచకాన్ని స్వార్జితం చేను 
కున్నా డని కార్యదర్శి నాకు తెలియ చెప్పాడు తర్యాత) 

ఓ! లేశేం! కావలసీనంతమండున్నారన్నాను. మా 
బంధువుల్లో ఒకరు అహా ా దాబాద్ - మిల్లు యజమానుల 

సంఘాధ్యకుడన్నాను. మా మామగారు నాల్వూ దు పతికల 

గొలుసులుకి మూ నేజింగ్ సంపాదకుడన్నాను. మా. ఆవిడ 

అఖలభారత భార్యల సంఘాధ్యక్ష సదవికి పోటీ చెయ్యదలచు 

కున్నదని గూడా అన్నాను. 

“చే స్తున్నా రా? అని అడిగాడు కార్యదర్శి కళ్ళలో 

గ్ పాణం సెట్టుకుని దురదృష్టవశాత్తూ ఆవిడకా అదృష్టమూ, 

అవకాశమూ చిక్క_లేదు. చేను రోజూ ర్య్మాశిళ్ళు యింటికి 

ఆలస్యంగా రానటం మాచి నా న్మిదలేమికి జాలి తలచి ఒక 

శుభోదయాన వారం వర్జ్యం చూచి, విషం (త్రాగి, చని 

పోయిందని అన్నాను. 

"నా ముందున్న 'పెద్దమునుష్యుల ముఖాల్లో సంతృప్తి 

కనిపించింది. ఇంతనరకూ నాక్క-నిపించకుండా, క్లబ్లో విండ్ 

(్రీణన్ వెనక కూర్చున్న ఐదారుగురు సెద్దమనుష్యులు మా 

ఎ 'ముంధుకొచ్చారు. మెంబర్గరిదరూ నావంక కళ్లార్చకుండా 

మూశతాకు. నాకు చెమటలు పోయ ళేదు, చేనంకే నాశే 
-విశ్వాసం నా జీవితంలో మొట్ట మొదటిసారిగా యేర్చడ 

బోతుంబేమోనన్నంత సంచేహం కలిగింది నాకు జేబులోంచి 
,హోంకీ (రుమాలు) బయటికి తీశాను, 



వ! 

కొపిూరు (టూమన్గారి. చేరు వనే వుంటారు 

అన్నాడు కొ తగా వచ్చిన ''పెద్దమనుషుల్లో ఒకాయస, 

“రెడ్ జ్ఞావే యెవరో మోకు” 'తేలునో అన్నాడు ఇందా 

కటి డెమొ(కాట్, 

“అయ్యా! వాళ్ళు ాలియకపోవట మేబిటండీ ఖర్మ! 

మెకార్లర్ కూడా తెలుసు!” అన్నాన్నేను 

“వారిని గురించి మి అమూల్యాభ్మిపాయం అని సీళ్లు 

నమలబోయాడు శౌర్య నరు ఆయన నీళ్లు నమలటం చూస్తే 
మా సూడి పడ్డ సమపవేయటం. గుర్తుకొచ్చింది నాకు 

నాశేమా చాగుండ లేదు, 

మ “అంతకంటేనా?ి అన్నానో 'లేనో అందరూ నానంక 
ఆతు_ర్హతో చూచారు + కురుత తల్లా చేను (పారం 

భించాను. 

వాళ్ళందరికీ శాంతి అంశే, .వున్న అనుర క్తి అనిర్వ 
చనీయం. అయినా వాళ్ళానంగతి రోజుకొక్క-సారి గూడ బహి 

రంగం చె చెయ్యరు. బీదచేశాల కడిగినంత భిక్ష పెడతారు. 

అడగని దేశం పాపాత్మురాలు! వాళ్ళకి యుద్ధం అంపే అస 

హ్యాం; శాంతి అంకు చచ్చేంత డో చేమ! ఈ విషయం వారి 

ఆకాశవాణి రోజుకొక్కసారై నా _గుక్కవిడనకుండా చెబు 

తుంది. మోకందరకూ తెలుసు. వాళ్ళ చేతుల్లో ఆటంచాం 

బుందని; అయినా వారింతనరకూ దాన్ని ఉపయోగిం చేందుకు 

' తిరస్కరించారు. భవివ్యత్తులో గూడ అట్లా చేస్తారనుకునేం 
దుకు అవకాశం సున్న.. లోకం -చస్తూంకే చూడలేని (శ్రమ 
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జీవులు వాళ్ళు. వాళ్ళకి నరులంశే కనికరం మిన్న. అంచేత నే 
నరులు చేసే పనులు వానరుల్లో చేయించబోతున్నారు, వాళ్ల 
జీశం భూతేలస్యర్లం, వాళ్ళు పూజ్యులు. కుబేరులు నానా 

విధ సంపన్నులు, ,. 

తర్వాత నామాటలు నాశే విన్నించలేదు. నా గద్గద 

కంఠం వాళ్ళ చప్పట్ల అడుగులకి మడుగులొ _త్తబోయింది. 

చేను నా ఆ వేశతరంగాల్ని వెనక్కి నెక్టేప్పటికి మెంబర్ల ందరూ 

నా చుట్టూ మూగి నన్ను “అప్పుచ్చి” చేతుల్లో వెకెల్సి 

జయజయధ్యానాలు చేస్తున్నారు నాకు కళ్ళంట నీళ్లు 

గిర్ ర్, డున తిరిగాయి. 

నేనంశే కన్నరచిన యీ అభూత అపాయానికి ధన్య 

వాదాలర్శించుదామనుకుంటూండగా నే “హిందూ స్విమ్మి శ్రైంగ్. 

పూల్లో జరిగిన యీతల పోటీల్లో (ప్రధమ బహుమానం పొం 

దింది మోరే గదూ,;” అని సాదరించాడు ఒక "పెద్దమనిషి. 

“అయ్యా! నేను శాదండీీ అని లేరుకొని “మా 
"పెద్దన్న య్యండీ ఆయని అని నిలదొక్కుళొన్నాను. 

“ఓహో చిరంజీవి: తమ్ముడు” అని నలిపి, గుచ్చి 

వె కెక్తాడు జెమ్మొ కాట్. " శ్ 

మెంబర్ల ందరూ చేనుగూడ మెంబర్న య్యేందుకు ఆభ 
బా 

శ్లేనని వకగ్రీవంగా అంగీకరించారు. 

ఇంతవరకూ ఆ మెంబర్ల లో 'యెన్వరూ కనీ వినీ యెరు 

గని విధంగా (ప్రవేశం సంపాయించినందుకు మెచ్చుకుంటూ నా 
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చండాని రద్దుచేశారు సర్వసాధాకణ సమావేశంలో వక 

(నంగా. 

ఇదంతా సబద్ధంకాని అబద్ధం అని మిోరంయు లేని విచి 

(తం మస్మపనృత్తులు విచ్శితాలని నేనంకే యెక్క-డినుండీ 

పుట్టుకొస్తు ందో మీాళశే 'చిప్పండి! 

వినేందుకు నేను సర్వసిద్ధంగా వుండనే వున్నాను. 

వాక్యంతో 



నిట తొ సుకునస్తోంది. సొళొయణయా రి ర్రీ కి. రాత్రంతా 

సెట్టి బ్య చక్కలయ్యేంతే' జనం. తిమ్మిలెక్కిన కాలు 

బరువు. శెండో శాలుమోదికి....మార్పుకుగేందుకుగూడ వీలు 

లేకపోయింది జనం వత్తిడిలో. 

పెట్టి ఖాళీ అయిందిగడా నడుం వాలుద్దాం' అను 

కుం౦కు సరిగా రైలు కదిలేముందు యాోవి, ల్లలకోడి” తయా 

రైంది. వాళ్లు పిల్లలుకాదుట టపాకాయలు, వడేళ్ళవా 

డొకడూ, ఆశేళ్ళ నాడొకడూూ_ అంతకంక చిన్నవా డింకొ 

కడ్యూ కూర్చున్న చోట కూర్చ్పోడు ఒక్కడూనూ. చిన్న 

వాడు కొత్తచెప్పులు తొడుక్కొని, కతు కిరు మనిపిస్తూ 

బల్లమోదనుంచి బల్లమిాదకు దూకుతున్నాడు కోతిలా, పెద్ద 

వాడు పాటలు పాడుతున్నాడు. అంతకంచు చిన్నవాడు కిటి 

తలువువిాద దరువు నేర్చుకుంటున్నాడు. ఆవిడ మ్మాత్రం 

కూర్చుంది. కదలకుండా మెదలకుండా చలిమిడి ముద్దలా, 

గుండ్రని విగహమూ ఆవిడాను గుమ్మడికాయలా ఆవిడ 

గుమ్మిడికాయ అని నవ్వుకున్నాడు. 

“వీడెవ్వడో బుద్ధిమంతుజే' అనుకుంది అవిడ, మనిషి 
మాట్లాట్టం లేదు. శాల్లు ముడుచుకుని ఎదురు 'బెంచీమాద 

"పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు, చిన్నవాడు జారి ఆయనమీద 

పడ్డంత పనిచేశాడు. ఆప్యాయంగా వాడి చెయ్యిపట్టుకుని నిల 
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బెట్టి నడిపించాడు. కన్నర చెయ్య లేదు. నోరు బిగబట్టలేదు. 

ఏదో కాస్త వాళ్ళతో మాట్లాడితే తను ఒక్క- కునుకు 
తీయొచ్చు. ఏమో! పిల్లల్ని చూచే పెద్దమనిపీగా కనిపించ 

టం లేదు. 

ఈ చిన్నవాడిని గంతులు మానమనచేం ఆవిడ? పెద్ద 

వాడి పాటవిని ఆనందిస్తోందా? వాడు ఎనంతోనో పందెం వేసి 

నట్లున్నాడు; ఈ జక పం క్షీ వెయ్యిసార్లు గుక్క. విడువ 

కుండా చదవగలనని అంతకంశే చిన్నవాడి దరునుకీ, యీ 

పాటవిసుగుకీ రైలు మోతేకీ, ..! 

అంతేకంకే చిన్నవాడు దరువు ఆపడు. 

“అమ్మ!” అన్నాడు ఆశేళ్ళవాః స 

అమ్మ మాట్లాడ లేదు, 

వాడు అద్దాలకిటికీ పైకిలేపి భడాలున వదిలాడు. 
అమ్మ వులిక్కిపడింది. “ఏమిట్రా!” అంది జెదుకుతో ముఖం 
"పెట్టి విసుగుతో ముగించుతూ, 

“అమ్మా! మనం ఆ ెళ్తైలో ఎందు కెక్క- లేదమ్మా” 

అన్నాడు వాడు. 

“అది పరుపుల పెళ్లై బాబూ” అన్నది ఆమె. 

“అచేనమా = పరువుల పెక్షైలో నే ఎందుకెక్క- లేదూ 

అని అడుగుతున్నా” అన్నాడు వాడు. 

“అందులో ఖాళీ లేద” అన్నది. వాడంతటితో వూరు 
కుంటాడా అని సంబేహిస్తూనే, 

(12) 



“ఖాళీ నంది!” 

“అంచులో కంకే యిందులో యెక్కువ ఖాళీ. 

వుంది” 

“అందులోనూ ఖాళీవుంది.” 

“అందులో పరువులున్నాయి.” 

“అందుక నే అందులో ఎందుకెక్క_ లేదూ అని అడుగు 

తున్నా?” 

“అక్కడ కూక్చుంశే డబ్బెక్కు_వాతుంది.” 

“బక్క రై తే 
“తక్కు_వాతుంది.” 

“అయితే అందులో వాళ్ళిందులో యెందుకెక్క_ లేదు?” 

“అక్కడయితే హోయిగా వుంటుందని.” 

“అందుకనే మనం ఎందుకెక్క_ లేదూ అని .అడుగు. 

తున్నానమ్మా” అన్నాడు వాడు, 

“ఆం మాడు అటు, అటు చూడరా తుమ్మ చెట్లు 

యిట్లా తిరుగుతున్నా యో చూడరా!” అని అమ శ్ర (పోత్సహిం 

చింది. కిటికీలోనుంచి చెయ్యి బయటకు పెట్టి చూపిస్తూ. 

ఆ చిన్నవాడు అలాంటి తుమ్మ చెట్లు వాలాదూవాడు. 

ఆ పెద్దవాడు పాడటం మొదలు పెట్టిన పాట యింకా మొదటి 

పంక్తి దాటలేదు. అందరికంశే చిన్నవాడికింకా కొత్త 

చెప్పుల సరదా తీరలేదు. మోకాళ్ళు నొప్పిపెట్టలేదు. నారా 

యణమూార్తికిం'కా న్మిదదోసుకు నస్తూనే వుంది. 
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సెట్టెలోమొదటి తమ్ముడు అమ వొళ్ళో పండుకుని 

అమ్మ గడ్డం తనవేవుకి తిప్పాడు : 

“అందులోవాళ్ళు యిందులో యెందుకెక్క_ లేదూ అని 

. అడుగుతున్నా నమ్మా!” అని అరిచాడు. 

| ఈ “పెద్దమనివికీ యీ గొడవంతా పట్టినశ్లే లేచేం? 

_ వులకడ్యు పలకీడు” అనుకుంది ఆవిడ. అనుకొని నారాయణ 
మూర్తి కేసి చూచింది. నారాయణతల మోకాళ్ళమాద 
నుంచి “లేచి ఆవిడనంక చూచింది, న్మిదతో వూగుతూ. 

_ “నో కర్మయింతే! నాకు న్మిదబొ య్యే రాత లేదులే!” 

అంటూ వూగింది నారాయణమూర్తి. తల్య ఆవిడ మనస్సు 

చివుక్కుమన్నది. 

కర్రే పెద్దోడా పాటమాని యిట్లారా ఒరేయి 

“చిన్నోడా గంతులుమాని నువ్విట్లా రారా అంశే!” అని అం 

టూంచే ఆవిడ పెట్టుకున్న కుంకమబొట్టు నిలువునా పగి 

'లింది. 

అందులో వాళ్ళు యిందులో యెందుకెక్క_శేదూ అని 

' అడిగానమొ, శ్ర” అన్నాడు రెండోవాడు. 

“మంచి కధ చెబుతా యిట్లా రండిరా అంకేవిం 

టారా పెడతారా అని కదలబోయింది. ఆవిడ చలివిడిసుద్ద 

కదిలినట్లూ గుమ్మడికాయ దొర్లిపోయినట్లుూ. 

పిల్లల కిదంతా మూస్తే శుభసూచకంగా కన్పించ లేదు. 

ఆనిడ కదలబోనటమూ, కథ చెప్పాల్ననుకోనటమూూ అందరి 

కంచు పెద్దవాడు కుక్కి-న పేనులా పాటమా చేసివచ్చి అమ్మ 
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శెదుకుగా కూర్చున్నాడు. అందరికంయే చిన్న వాడు గెంతటం 

మాని నోట్లో కుడిచేతి భొటన వేలు పెట్టుకున్నాడు. 

“అనగా అనగా ఒక వూళ్లో ఒక రాజున్నాడు” అన్నది 

అమ్మ. అందరికం కే చిన్నవాడు బెదురు బెదుకుగా అమ్మ 

పక్కకొచ్చి కూర్చున్నాడు. అమ్మ కధ చెప్పింది. ఆ రాజు 

కొక కూతురు. చక్కని చుక్క... చెప్పిన మాట వినేది. బళ్లో 

కళ్ళేది. పాఠాలు చక్కగా నప్పచెప్పేది. అబద్ధాలా కే స్ట 

కాదు. స్నానం చెయ్యమం కే 'యేడ్చేదికాదు. మంచి పిల్ల. 

అందరూ మెచ్చుకున్నారు ఆ అమ్మాయి మంచితనం చూసి. 

అందుకని ఒకసారి ఆ అమ్మాయి నదిలో పడింది. అందరూ 

కలిసి ఆ అమ్మాయిని బయటికితీసి రక్షించారు, 

ఇట్లాగే నడిచింది కధ. కధ చెప్పుతూ అప్పుడప్పుడూ 

మధ్యలో ఆగింది ఆవిడ. ఆవిడ ఆగ లేకపోతే పిల్లలు (ప్రశ్నలు 
చేసి ఆపారు. వాళ్ళు ఆపకపోతే ఆవిడ ఆగకాపోలేదు. 

“అఆ యమ్మాయి  మంచమ్మాయి కాకపోతే వాళ్లు 

రక్షించేవాళ్ళు కాదా!” అన్నాడు పెద్దవాడికం చే చిన్న చాడు 

ఆవిడ నళ్ళోనుంచి లేచి. సరిగ్డా అడే పశ్న నారాయణమూర్తి 
గూడ అడుగుడామనుకున్నాడు. 

“*వమోలే! రక్షించేవాచేనేమోకాని. ఆ యమ్మాయి 

అంతమంచిది కాకపోతే వాళ్ళంత తొందరగా వెళ్ళి రక్షించే 

వారు. కాదనుకుంటా” అన్నది అమ్మ. అంటూ నసిగిలది 

కూడాను, 

“నా! వంకధ!* అన్నాడు అందరికంశే పెద్దవాడు, 
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“యెధవకధి అన్నాడు అందరికంశే చిన్నవాడు 
వాడికి మాటలొచ్చు. 

“మో కథ వాళ్ళకి నచ్చ లేదనుకుంటానండి అన్నాడు 

నారాయణ. అవిడకీ తెలుసు వాళ్ళకా కధ నచ్చలేదని, అందు 

కనే ఆవిడకి చురుమంది. 

“అవ్యా కావాల్సి బువ్యా కావాలి అంకే యిట్లా 

గండీ? వాళ్ళకి మంచి కధలు నచ్చవు ఈ వెధవచచ్చు సిని 
మాలు చూచేవాళ్ళకి మంచి కధలెందుకు నచ్చుతయ్య్యి” 

అని దీర్భం తీసింది ఆని". 

“మిరనేదాంత"" నే నొప్పుకోనండీ అంటాడనుకుంది 
ఆవిడ చివరికి. “మీరు చెప్పండి వాళ్ళకి నచ్చేకధ చూద్దాం” 
అన్నది ఆవిడ. ఈ లోపుగా ఒక కునుకు తీద్దామని. 

“మీరు చెప్పండి!” అన్నాడు పెద్దవాడు, రెండోవాడు 
"లేచి నారాయణమూర్తి (ప్రక్కకి దూరాడు. మూడోవాడు 
చీకటం మానేశాడు. నారాయణమూర్తి మొదలు పెట్టాడు. 

అనగా అనగా ఒకవూళ్లో. ,. 

పిల్లలకిదంతా ఏమి నచ్చలేదు. అన్ని కథలూ 

యిట్లాగే మొదలు సెడకాశేమిటి అందరునూ? 

నారాయణమూర్తి కధలో అబ్బాయి మంచివాడు. 
చెప్పినమాట వినేవాడు. వేరుశనక్కా-యలు బెల్లం లేకుండా 

తినేవాడు. అన్నంలోకి నెయ్యి కావాలని యేడ్చేవాడుకాదు. 

కూరలో కారం యెక్కువ కాకపోయినా మంటపుడుతోందని 

రోశేవాడు కాదు. సంతులు ఒకపాఠం చెబితే రెండు పాఠాలు 
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చదివేవాడు. (పక్కవాడి బలపం పోలే' తన బలపం యిచే 
వాడు దిద్దుకొమ్మని. వాళ్ళమ్మ అరిసెలుచే స్తే బళ్లోకి పట్టికెళ్ళి 
అందరికి పంచి పెళ్టువాడు. 

“ఆ అబ్బాయి య్మెరగా వుండేవాడాళొ అని అడిగేడు 
ఆశేళ్ళ వాడు. 

“ఎరుపేగాని! మీ కంకే ఒక ఛాయ తక్కుని” 
అన్నాడు నారాయణమూర్తి. "పెద్దబ్బాయి. నారాయణ 
మూర్తి వేపుకి తిరిగాడు. అందరికంకేే చిన్నవాడు కొత్త 
చెప్పులు కిరుమనిపించాడు. 

“మోకంకు ఒక ఛాయ తక్కు_వేశాని దారుణమైన 
శెలినికేటలు వాడివి అన్నాడు నారాయణమూా_రి. కెలివి 
శేటలు దారుణంగా యెందు కుంటాయో పి పిల్లల కర్గంకా లేదు. 
మొత్తంమీద యీ దారుణమైన తెలివి 'తేటలున్న కురా 
డంకే వాళ్ళకి యిష్టం కలుగుతున్నట్లని 'వించచింది. అందుకని 

అందరికంకు పెద్దవాడూ అందరికంశే చిన్నవాడూ . గూడ 

నారాయణనూా_ర్తి శకెదురుగావచ్చి కూర్చున్నారు. 

“అంత దారుణమైన శెలివికేటలు కలవాడు కనుకచే 

వాడు బాల సంఘం పెట్టాడు” అన్నాడు నారాయణమూర్తి, 

శెండోవాడు వూరుకోలేదు. బాల సంఘం ఏమిటి? 
అన్నాడు. పెద్దవాడు “బ'లేవాజే! బాలనంఘం యెందుకు? 

, అన్నాడు. చిన్న వాడు అన్నీ తెలిసినట్లుగా *హీం హీం హీం 
స్త్ అన్నాడు. 

“పాఠాలొచ్చిన- క్కుకాళ్ళు పాఠాలు రా; వాళ్ళకి 
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పాఠాలు" చెప్పటం; ఫు_స్తకాలున్న వాళ్ళు ఫు _స్తకాళ్లేనివాళ్ళకి 

వు_స్తకాలియ్యటం, చిరుతిళ్ళు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు చిరుతిళ్ళు 

శేనివాళ్ళకి చిరుతిళ్ళు పెట్టడం; బాలబాలిక లందరూ ఒక చోట 

చేరటం; ఆటలాడుకోవటం; కధలు చెప్పుకోవటం యిట్లాో. . 

“బలే దారుణమైన సంఘమే!” అన్నాడు రెండోవాడు, 

నారాయణమూర్తి మాట నారాయణమూ ర్తికే నచ్చ 
చెబుతూ. 

“ఇట్లా వుండగా ఒకనాడు వాళ్ళ నాన్నను జైల్లో 
టారు ఖైదు చేశారు.” 

“ఎందుకని! అన్నాడు రెండోవాడు. ఎప్పుడూ అడిగే 
(ప్న అడిగిన క్షు. 

“ఎందుక నేమిటి ?  తిండిలేనివాళ్ళకి తిండి పెట్టమసీ, 

బట్టలు లేనివాళ్ళకి బట్టలిమ్మనీ, ఇళ్ళు లేనివాళ్ళకి యిళ్ళి శ్లిమ్మనీ, 
చదువుశేనివాళ్ళకి చదువు చెప్పమనీ అంకే యెట్లా వూరు 
కుంటారు?” అని అడిగాడు నారాయణమూర్తి 

“ఎందుకని వూరుకోరు? అన్నాడు “రెండోవాడు, తన 
చెయ్యి (క్రిందవటం యిష్ట లేక నేమో, 

తిండీ బట్టా దాచుకుని యెక్కునధరలకి అమ్మేందుకు 
వీలుండకు గనక, అందరూ చదువుకుంశే అందరికీ అలోచన 
అబ్బుతుంది గనశకా!” 

“ఆలోచన అబ్బితే యేం ?” 

“ఆలోచన అబ్బి తే “తెలివికలవాళ్ళూ,. కష్టపడేవాళూ, బీ ఎకె ల్సి 
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పై కొస్తారుగనక, వాళ్లు మైకొ స్తే సోమరపోతులూ, కష్టపడని 

వాళ్ళు (తేక తేరుగనక” అన్నాడు నారాయణమూర్తి, 

అందరికం'కే పెద్దవాడికి కోపంనచ్చింది. “కథ చెప్ప 

నియ్య వేంరా?”అన్నాడు. తనకంశే చిన్న వాడు ముక్క-ముందు 

జారే చీమిడి ఎగచీదాడు. 

నారాయణమూర్తి మొదలుపెట్టాడు. నాన్నని జైల్లో 

పెడితే వాళ్ళబ్బాయికి కోపం వచ్చింది. కొపంన_స్టేవాడు బాల 

సంఘాన్ని పిలిణాడు. పిలిచి యివ్వాళ మూ నాన్నయ్యాడు 3 

శేప్రు మో నాన్నవుతాడు అన్నాడు. మానాన్న లేకపోతే 

మాకు అన్నం సంపాయించి చెమైవాళ్ళేరి? అని అడిగాడు 

వాళ్ళని. మా యింటికి రమ్మంకే మూ యింటికిరమ్మనారు 

అందరూ. అయినా వాడువెళ్ళ లేదు; 

“ఎందుకని?” అన్నాడు పెద్దవాడి సెద్దతేమ్ముడు. 

“మో యింటికొచ్చి 'యెంతకాలముంటాను. మి నాన్న 

లకి చెప్పి మా నాన్నని వదిలి పెట్టించాలి.” అన్నాడు వాడు. 

శెండోవాడు “వదిలిపెట్టించారా ?” అని అడిగాడు. 

“కధ చెప్పనివ్వరా అంచే” అన్నాడు పెద్దవాడు 

విసుగ్షా- నారాయణమూర్తి చెప్పాడు. వాళ్లూ తెలివితక్కువ 

వాళ్ళుకాదు, “వాళ్ళ నాన్న చిన్న జె ల్లోవుంశే మేం పెద్ద 

జై_ల్లో వున్నాం. వాళ్ళ నాన్న జైలుకి గోడలుంకే మా 

జైలుకి గోడ్ల లేవు. అంతే తేడా! అన్నారు వాళ్ళు. మేమే 

మన్నా అంజు మేంగూడ గోడలున్న జై_లుకి వెళ్లాళి. అమో” 

అని గూడ అన్నారు వాళ్ళు. 
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“శ! అన్నాడు. ఆశేళ్ళనాడు. పెద్దవాడు తన 

పెద్ద తమ్ముడి .నెత్తిమోద ఒక మొస్టు మొట్టి పవిశారు 

చెప్పండి !” అన్నాడు నానాయణమ్తూక్రితో, నారాయణ 
మూర్తి నవ్వుకున్నాడు. 

నారాయణమూర్తి కథ సాగించాడు. పెద్దవాళ 
మాటలు చిన్ననాళ్ళకి రుచించలేదు. ఎెందుకనోగాని వాళ్ళ 

కామాటలు నచ్చలేదు: దీనికితోడు ఆ దారుణమైన శెలివి 
'తేటలున్న క1ురాడు సుమతీ శతకంలో “బలనంతమైన సర్పము” 
అన్న పద్యం చదివి వినిపించాడు వాళ్ళకి. వాళ్ళందరూ సశే 

నంకే సరే ననుకున్నాము, అర్థరాత్రిపూట వళ్ళి ఏంచేశారో 

ఏమోగాని, ఆ అబ్బాయి నాన్నని వూల్లోకి "తెచ్చారు. 

ఆవిడ కునుకు తియ్యాలని సతమతషాతోంది. లాభం 

కన్పించలేదు. ఇంకా యిట్లా కాస్సేపు కధ నడుస్తుందా 

అని (పశ్నించుకున్నది తన్ను తాను. 

ఈ సారి రెండోవాడు “ఎట్లా తెచ్చారు ?” అని అడుగు 

'తాడేమోనని భయపడింది ఆవిడ. వాడా (ప్రశ్న వెయ్యటం 

లేదు. “రక్షించావురా నాయనా!” అనుకుందామనుకున్న ది 

ఆవిడ. ఆవిడ అట్లా అనుకుంటుండగా నే రెం కోవొడు “అ 

అయిపోయిందా కధ ? అన్నాడు.” 

సండే స్ప్రే 

“అప్పుడే ఎట్లా అయిపోయింది?” అన యేమిటో చెస్ప 

బోతున్నాడు నారాయణమూర్తి 

(18) 
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ఇంతలో చలిమిడినుద్ద కదిలి గుమ్మడికాయై దొర్లింది. 
ఉన్టేపనొచ్చింది. దిగశేంరా తిప్పకాయల్లారా !” అని ఆవిడ 

స్లాట్ ఫారంమోదికి దూకింది. పెద్దవాడూ అంత కంచే చిన్న 

వాడూ ఆ చిన్నవాడి కంశు చిన్నవాడూ యింకా నైలు 

దిగలేదు. 

“పొయ్యేకాలం నచ్చింది” అనుకుంది ఆవిడ. 

రైలు కదిలేట్టుంది--- 

ఐనా వాళ్ళింకా శైలు దిగలేదు. 



విముక్తి 

ఊళ్లో వాళ్ల కందరికీ తెలుసు. సుబ్బమ్మ యో మధ్య 

బయటికి రానటం మానేసింది. తన చుట్టుగుడిసేమో తనేమో. 

అంశే.ఆ చుట్టుగుశసెలో _ డొక్కనారమంచమూ ఆ 

డొక్కనార మంచంమిోద సుబ్బమ్మా, వాకిట్లో కోడిపుంజూ,* 

ఇంతకు పూర్వం వూళ్ళో వాళ్ళందరికీ తల్లో నాలుకలా 

తింోది సుబ్బమ్మ. కొత్సిల్లు కట్టుకున్నా, యింట్లో కొత్త 

కోడలు అడుగు “పెట్టినా రూపాయంతే “కుంకుంబొట్టుతో 

“లచ్చించేవి'లా వచ్చేది. ఎవళ్ళకి ఆపవొచ్చినా వెళ్ళి ఆశ్వా 

సన యిశ్చేది. ఊళ్లోవాళ్ళందరూ ఒక “పెద్ద దిక్కుగా 

చమూచేవారు సుబ్బమ్మం యే. 

అట్లాంటి సుబ్బమ్మ యా మధ్య బయటికి రావటం 

మానేసింది. తన చుట్టుగుడిసేమో తనేమో అంతే. ఆ చుట్టు 

గుడికలో డొక్క-నార మంచమూ ఆ డొక్కనార మంచం 

మోద సుబ్బమ్మా, వాకిట్లో కోడిపుంజూ. 

ఆ డొక్కనార కుక్కిలో పండుకుని సుబ్బమ్మ కళ్ళు 

మూసుకునేది. న్మిద నస్తూందనీకాదు 'నిదరొదిలిపెట్టి నెలపై 

నయింది” కళ్ళు మూసుకోగానే గరటయ్య కనబడేవాడు. ఆ 

మనిషితో ముఘ్రెయేళ్ళమైగా “కాపరం” చేసింది. కన్ను 

పొడుచుకుం కే కనపడని చీకట్లోనైనాసశే పాదాల చప్పుకు 
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ప స 'ల్తిపట్టగలిశేది గరటయ్యేనని. ఆ కోరమోసాలు, ఆ 
పొన్నుకరా స్నుగ్బా రెడ్డి మను షులొచ్చి క్యరిపెయ్య పలుపు 

విప్పినప్పుడు పంచి చెంగుల్లు బొడ్డులో దోఫుకున్సి పొన్నుక[ర 
భుజాన పెట్టుకుని అడ్డం వెళ్ళే గౌరటయ్యని తలుచుకుంటే. .. 
తన గుండె గడగడలాడేని: నంటింట్లోదల్లా పరుగే. ఫ్థికెలి 

చెరటయ్య గడ్లాం పట్టుకుని (బకిమలాడక పోతే. అంచె 

వాడో! “ఇదుగో! సా యొంక చూవైనా వూరుకోవూ, మన 

నీత యిట్టూవుంయే యెనర్నని' యేం లాభం? బగనంతుడే వుం 

డాడు!” అని తేనంశే ఆ కోరమోసాలు యెట్లా కదుళ్ళాడాయి! 
“ఆ యెదన సాడడాంకొడుకు కొండ కొట్టుకుపోయి నప్పుడూ 

అట్లాగే అంటివి, ...క(రిపెయ్యిని తోలుకుపోతుండా ఆ మాశే 

అంటూంటివి” అని గుండె తోడుకున్నట్లు మాట్లాడాడు. తన 
కళ్ళెంట సీళ్ళుగ్మిరున తిరగినయి. తనకిమ్మాత్రం "లేదూ కర్రి 

సెయ్యంచకే మమతే? తన కళ్ళల్లో సీళ్ళు తింగిలే యెద్దులాంటి 
గెరటయ్య కుక్కిన "పేనయిపాయ్యేవాడు. తరవాత నట్టింో 

కూర్చుని యెంత కుళ్ళిపోయాడు ఆ మనిషీ," మూడురోజుల్టా కా 

మెతుకన్నా ముట్టకుండా. 

ఈ మాటలన్నీ గుర్తుకొచ్చేప్పటికి సుబ్బమ్మ కళ్ళు 

చెవు గోల్లేవి. ఇప్పుడంశే గొడ్డపాకా లేదు, నట్టిబ్లూ లేదు, ర 

టయ్యా లేడు. కళ్ళల్లోకి కారుచీకట్లు కమ్ము కొస్తూన్నట్లని 
పించేది. నళ్ళంతా నణికిపాయ్యేది. కళ్ళు నూసుకుంకే కనబడ 

"తాడని కళ్ళు పట్టబలనంతానా "తెరుచుకునేది. తెరుచుకుంశే 

వున్న చుట్టుగుడిసెె ఒకమూల వుట్టి వుట్టిలో ముద్దంత ముంత, 
Ge. 

ఆ ముంత అత్త యిచ్చింది సుబ్బమ్మకి. సుబ్బమ్మా దీన్ని 
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కళ్ళల్లో . పెట్టుకుని పూజించుకో, అచ్చొచ్చిన ముంత” అని 
చెప్పింది అ త్త : 

తాను కాపరానికి కొత్తగా వచ్చిన రోజుల్ల్మోకళా' 
సెళా కాగిన “నెయ్యి అ ముంతలో బోసి గెరటయ్య 
పళ్ళెంలో గుమ్మురించేది. సుబ్బారెడ్డి ఆ “కొండి కాస్తా పొట్ట 
'బెట్టుకుంతర్యాత ఆ ముం లెడు మెంతి 'చల్లా” 7గరటయ్య 

పళ్ళెంలో గుమ 'శ్రరిం చేది. ఇప్పుడు చూసుకుంకే ఆ ముం తెడు 
“గింజలు” గూడా లేను వండుకుంటానికి, 

అందుకనే నేమో, గెరటయ్గ గుండె అంత రాయ 

పోయిందో" “ఆన్ పిచ్చినన్షమ్మ్శూ. యేం బగమంరుడే_బగ 

మంతుకో బగమంతుడో అంటాను పుట్టినకాణ్నుంచీ నంచి 
న్నడుం యె త్త లేదుగండా_పగలనకా, రాత్రనక్కా కట్టబడితే 
పినరెకి సిళ్షైముం లెడు గింజలుగూడా దొరక వాయె నమల్టానికి.” 

గుండె రాయి కాకపోతే అంటాడు ఆ మాట, అంతే_నై పంచ 

భుజానేసుకుని సుట్ట "కాల్చుకుంటూ బజారులో కెళ్ళాడు. మళ్ళీ 

గడపతొక్క-లేదు. 

ఇంకా సుబ్బమ్మ కళ్ళకి కట్టినట్లు క నపడుతూంటుంది 

చరచరా పొయ్యే గారటయ్యపీవు, అచే చిట్టచివర చూపు. 

గరటయ్యతో పాటు కదిలిపోయింది, _ సుబ్బమ్మ 

(ప్రపంచం, తేన చుట్టుగుడిసేమో  డొక్కనార కుశ్కే_మో, 

తనేమో. 

“సుబ్బమ్మమ్మా! సుబ్బమ్మమ్మా” అని మళ్ళీ శేశేశ్తే 
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మొట్టమొదట ఆం అనిగూడ అనలేకపోయింది. సుబ్బమ్మ 

కళ్ళు తెరచి చూ స్తే తలుపు లేని గుమ్మంలో నీడలా నిలబడి 
చే 

కన్పించాడ మల్లి 

“సుబ్బమ్మా!” అన్నాడు మళ్లీ. 

“యవురు బాబూ!” అంది సుబ్బమ్మ. 

“ననేనమ్మా మళ్లిని. మనాళ్ళంతా చెరువు గట్టు 

మోద పోగయ్యారు. నిన్నంశుట్టుకు రమ్మన్నారు నన్ను” 

అన్నాడు మల్లి. 

“నేనా? _ చెరువుగట్టకా!” అని గొనుక్కుంది 
సుబ్బమ్మ. తను చెరువుగట్టు యేం ముఖం పెట్టుకుని తొక్కు 

తుంది? చినరికి చెంజెడు మంచి నీళ్లు తెచ్చుకోనడం గూడా 
మానేసింది. తను, చెరువుగట్టు చేరు చెబితే చాలు 
సుబ్బమ్మ గుండె చేవుకున్నట్లనుతుంది. చెరువుగట్టుమోద 

శావిచెట్టు. రావిచెట్టుకింద మట్టిదిమ్మ. మట్టిదిమ్మమిాద “సర 
సాతి, సరిస్పొతిచుట్టూ “రజాకార్లు, రజాకార్ల వెనక సుబ్బా 

కెడ్డి ఊళ్ళో మొగపురుగులు "లేనపుడు యేంచేశారు? మేం 
చేశారు ఆ పాపాల శైరవులు_యేం నవ్వు నవ్వాడు! ఆ 
కుబ్చారెడ్డి ఆ వీనుగు మొఖంతో, ఎట్లా టు 
సరస్ఫాతి చెంగు పట్టుకుని, బరబరా--తను మాతం ౦ 

చెయ్యగలిగింది! “వండండి! కుక్క_బ కొడుకుల్లారా!” అంటూ 

పిచ్చెత్కినట్టు పరుగెత్తింది సరస్బాతి దగ్గరకి. తరవాత ఏం 

జరిగిందో? లేచి చూచేప్పటికి నడుమంతా పిండికొట్టి నట్ల 
యింది, 
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“రా! సుబ్బమ్మా[ో అంటున్నాడు మల్లీ. మంచం కోళ్ళ 

మిద చేతులాన్ని టేకి లేచి కూర్చుంది. సుబ్బమ్మ. వూళ్లో 

వాళ్ళందరూ పోగయ్యారంట, 

లేచి వాకిట్లోకి నడిచింది సుబ్బమ్మ. నడి యాసం 

"కాలం. మిట్టమధ్యాహ్నం. ఆవిర్లు కక్కుతోంది చేల. 

నుబ్బమ్మ కళ్ళు చిరతలాడినయి. 

బయట అడుగు పెన్టేప్పటికి భగ్గున మండినయి కాళ్ళు 

మాడు మండి పోయినట్లయింది. భుజంమోద కొంగు తల 

మిాదగాకిప్పి నోట్లో “పెట్టుకుంది సుబ్బమ్మ. అట్లాగే చూస్తూ 

మండే కాళ్ళవిగూడా మరిచిపోయింది. ఎక్కడ చూసినా 

మొండి గోడలు. బొగ్గులెన గుమ్మాలు, మసి బొగ్గులు పూసు 

కున్న మొండి గోడల్ని చూడే... 

మనుష లుంటున్న వూరికిముల్లే లేనేలేదు. వల్ల కాడు 

లోలా బూడిద పోగులు, కాకిగూడా కదలడం లేదు. పిచ్చి 

కలు గూడా పలకటం లేదు. సుబ్బమ్మకి ఛీతాహం వేసింది. 

Ue నీనే వ! 
పదరా బాబూ” అంది సుబ్బమ్మ. 

కళ్ళెత్తి చూాడాలం'ే కంపరం పుట్టింది. అట్లాగే తల 

వొంచుకుని బజారుల్లో క్తి గడ్డలు తొక్కుకుంటూ బయల్లే 

రారు ముందు మల్లీ "వెనక సుబ్బమ్మా. 

ఫుట్టినకాణ్నుంచీ నడిచింది సుబ్బమ్మ ఆ బజారుల్లో, 

వర్షాకాలం మోకాటి బురదలో ఆ చేతినా యీ వేతినా నీళ్ళ 

చింజెలు పట్టుకుని గూళ్ళు జూశేట్టు మాసేదీ, అప్పుడే పడు 



మిక 

తున్న తడితడి దారుల్లో పూలపాన్సులమిద నడిచినట్టు సక 

చేది. *“యాంవేం కోడలా! బుల్లీ! బాగుండావా, బుడ్డాడి జరం 
'యెనకట్టిందా, మా ఆయనింకా రాలా, మనంమన్నాప్పుడెత్తుళో 
మంటావే, ..” అంటూ పలకరింపులు యాదాలాపంగా 

కక్తిర గెడ్డల్నికూడా మరచిపోయి నడిచింది ఆ బజారుల్లోం 
ఆడుకునే బిడ్డలెంతో ఆ బెడ్డలంత నుబ్బమ్మకి. 

ఎన్ని యేసంకాలాలు నచ్చినయి. బజారుల్లో ఒక్క 

ముగ్గన్నా "లేకండా ససుప్పూసిన గడపలు చూడకుండా, 

“సుబ్బమ్మ!” అని పిలిచే ఆడపడుచుల్లో మాట్లాడకుండా 

యెప్పుడు నడిచింది సుబ్బమ్మ ఆ బజారుల్లో. వూరంతా చేలు 

మంటోంది. సుబ్బమ్మకి అడుగు పడలా. పొట్ట చేతో పట్టుకుని 
బావురుమంది. 

సుబ్బమ్మ బహీర్పగపంచంలో పడేప్పటికి మల్లి చేయూ 
తిచ్చి ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు. సుబ్బారెడ్డి మేడ శెల్లదిబ్బలా 

కనబడింది సుబ్బమ్మకి, బూడిదల పోగులు నల్ల కాడులో కొరివి 

"'దెయ్యంలా చూస్తోంది సుబ్బారెడ్డి మేడ. మేడ రాజదా;రా 

నికి పెద్ద తాళం వేనుంది. మేడమోద ఎ(రజండా యెగురు 

తోంది. 

సుబ్బమ్మ వొక్క-సారి వెనక్కి- తిరిగి చూచింది, నల్ల 

కాడులో వెళ్ళి పందిశేసినట్లుంది వూరంతా. మొండి గోడల 

మోడా బూడిద గుట్టలమోడదా య్మెర్ర జండాలు ఎగురు 

// తున్నాయి, బాల వితంతువు ముఖాన కుంకం బొట్టులా కళకళ 

లాడుతోంది వూరంతా, గెరటయ్య కోరమిోసాల్లోనుంచి 
నవ్వుతూ పిలుస్తూన్న ట్లనిపిం చింది సుబ్బమ్మకి. 

బై 
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చెరువు మొగ కొచ్చారు మళ్లీ సుబ్బమ్మా కలిసీ 
చెరువుగట్టు కళకళ మంటోంది. యెక్కడ చూచినా జనమే, 

వాళ్ళందరి ముఖాలూ సుబ్బమ్మకి తెలుసు. కొంతమంది 

బొడ్డులు సొంతంగా తనే కోసింది. కొంతే మందికి వుగ్గుపోసింది. 

తనదోసిళ్ళలో వాళ్ళ దోసిళ్లు కూరి తలంబ్రాలు పోయించింది. 
వాళ్ళే చెరువు గట్టునిండా కిటకిట లాడుతున్నారు.. వేలిపో 
తున్నారు. “సంఘానికీ జై” అని చెవులు గళ్ళు పడేట్టు అరు 
స్తున్నారు. 

చెకువు గష్టైమోద రానిచెట్టు. రావి చెట్టుమోద 

యర జెండా. రావిశెక్టుకింద మట్టిదిమ్మ. మట్టిదిమ్మ మోద 
టు 

ెకాశరావూ, పురో_్గం, పెబాకరుడూ! 

సెచాకరుణ్ణి చూడగానే గరటయ్య గుక్ఫుకొచ్చాడు 

సుబ్బమ్మకి. పదిమంది కసాయి కుల కొడుకులు గర 

టయ్యమిాదపడి నుగ్గూవూ చం చేస్తూంక్లే యీ “పెబాకరుడు 

యెనకౌ ముందూ. సూడకుండా యెల్లి ఇద్దరి తలకాయలు 

వొక్క చెబ్బని పగలగొట్టాడని చెప్పాడు సెకాశరావు. “ఎంతే 

గుండెగల గటం!” అని నోరు తెరిచింది. ఊరంతా. “పాపం! 

బిడ్ల! ఎంత జెబ్బకిన్నాడు నా మనిషికోసం” అనుకుంది 

సుబ్బమ్మ సెబాకరుడి పగిలిన తలకాయచూచి. 

సుబ్బమ్మ అట్లాగే నిలువు కళ్ళత చూస్తోంది, దెబ్బ 

మోది వాళ్ళనంకా దిబ్బచుట్టూ పోగైన జనంనంకా. చూస్తూ 

చూస్తుండగానే సుబ్బారెడిగూడా యెక్కా-డు దిబ్బమోాదికి. 

“నుంచుంటావేందెర సిగ్లు కేక!” 

(14) ' 
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“చింత బరికలో చానబౌదండి[” అంటూ జనం విరగ 

బడింది. సుబ్బారెడ్డి నదరటం'లేదు. జెదరటంలేదు. 

“యెదనని షు | అన్నాడు తలారి రామన్న. 

“ఆంఖే! వురి తియ్యాల్సిం యొదనసి అని వూరంతా వూగి 

పోయింది. 

సుబ్బమ్మ గొంతుక్కూర్చోబడింది " శెందు చేతు 

లోనూ కణత లదముకుంటూ “పాపిస్టి కుక్క-ల కొడుకుని పోనీ 

యండిబాబూ! ఆ పాపం మనకెందుకు? అంది సుబ్బమ్మ. ఆ 

మాటలు మల్లీ క వినిపించాయి. 

“సుబ్బమ్మమ్మా! ఇట్లా కిందటిసారి నదిలి పెడితేగాదూ 
యో మెధన యెల్లి పోలీనాళ్ళసీ, రజాశకార్లనీ తీస్కాచ్చి 

వూరంతా నల్లకాడు చేశాడు, తగులొడ్డ గొంవలు వాలవూ+?” 

అన్నాడు మల్లి. 

“కఈణ్లీగూడా అట్టాగే తగలడనియ్!” అంది సుబ్బమ్మ. 

వూళ్లో వాళ్ళు వొధ్కొక్కళ్ళూ ఎక్కుతున్నారు. రావిచెట్టు 

కింద మట్టిదిమ్మ మోూాదికి యొక్కి- వొక్కొక్కళ్ళూ చెబు 

తున్నారు సుబ్బారెడ్డి చేసిన పనులు. సుబ్బమ్మ కనన్నీ 

తెలుసు. వాళ్ళు చె 'ప్పేనన్నీ కళ్ళారా చూచింది సుబ్బమ్మ. 

పచ్చగా పెరిగే కాపరాల్లో సుబ్బారెడ్డి యెన్ని నుప్పులు 

పోశాడో! “సిత్తరొద "సెయ్యండి సచ్చినాణ్ని” అంది 

సుబ్బమ్మ. 

“నుప్పులాంటి సరస్పాతి కనబడింది సుబ్బమ్మ కళ్ళ 
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ముందు. రెండు చేతులతోనూ కళ్ళు గట్టిగా మూసుకొంది 

సుబ్బమ్మ. 

“సుబ్బమ్మ మా శ! నుబ్బమ్మమా శ!” అంటున్నాడు మల్లీ. 

ఏమిటన్నట్లు మల్లినంక చూచింది సుబ్బమ్మ. మల్లి చేతుల్లో 

పలుపు కొడుంది. మల్లి వెనకాల కావు వుంది. ఆ క(రావు 

ఎవరిదో సుబ్బమ్మకు తెలును. సుబ్బారెడ్డి 'దోన్లో లచ్చించేవి 

అ కావు నాలుగు కోడిదూడలు పెట్టింది కరాను సుబ్బా 

శెక్టి దొడ్డిలో. అ నాలుగు కోడిదూడలూ పట్లు పట్టడం 

లోనూ, బళ్ళు లాగటంలోనూ వూళ్లోకల్లా మొనగాళ్ళు, 

బండి లాక్కు-ంటూ యింటి ముందునుంచి వెళ్ళేస్పడల్లా 

నుబ్బమ్మ మాస్తూకే వుండేది. 

పుట్టిడొక్లు యేసిన బండిని గండి బురదలోంచి లాగ లేక 

వూళ్లో యన్దులన్నీ కాడెగేస్తే యీ కోడిక్కుర లెళ్ళి వొక్క 

వూపుతో వొడ్డుక లాకొ_చ్చాయని ఊరంతా చెప్పుకుంది. 

శేలాపేస్తే. అగమేగాబ్లో ఎగిరిపోయే యనచేవాళ్ళు ఉళ్లో 

వాళ్ళందరూ. వుంటానికి సుబ్బారెడ్డి దొడ్లోనే వున్నా గిత్తలు 

సుబ్బమ్మ గిత్తలు అశేవాళ్ళు ఊరంతా. 

“యిని దొడ్లో వుంశునేంది! నా లచ్చిందేవి సంసా 

రం కాదూ” అని మురిసిపోయేది సుబృమ్మ. 

ఆ కావు వెనక ఆ నాలుగు కోడిదూడలూ కన్పిం 

చాయి సుబ్బమ కిం 

“నుబ్బమ్మమ్మా! నుబ్బమ్మమ్మా! నీ గోలచింినీ, 
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కోడిదూళ్ళనీ, కొండల్నీ నీ కిచ్చేశారు !” అంటున్నాడు 

మల్లి. 
“రిందీ ?” అంది సుబ్బమ్మ కరావెంక అదేపనిగా 

చాస్తూ. 

“గామ పెభు త్తం యెవళ్ళయి వాళ్ళ కిశ్చేత్తున్నారు!” 

అన్నాడు మల్లి. 

“ఆ యములోడు సుచ్చారెడ్లో?” అంది సుబ్బమ్మ. 

“ఆడికి సొంతం 'యేంవుండి సచ్చింది. అంతా .మన నోళ్ళు 

కొట్టి పోగోనుకుంచేగా!” అంటున్నాడు మల్లీ. 

కాను సుబ్బమ్మ శేసి దీనంగా చూస్తోంది. సుబ్బమ్మ 

వున్న చోట వుండ లేకపోయింది. చేతులుచాచుకొని పరుగెత్తు 

శేళ్ళి కరావు మెడ కౌగిలించుకుంది. కోడిదూళ్ళ వీఫులు 

నిమిరింది. క్యరావు కళ్ళనీళ్ళుతుడుస్తూ “నా బంగారంకాదూ! 

నా లచ్చించేవి కదూ!” అని అంటూన్న స్పుడు సుబ్బమ్మ కం 

ఠం గ ద్లదమైంది. 

ఊరంతా వొక్కసారి 

“నంఘానికీ జై!” అంటూ వుప్పొంగి పోతూంశే 

“సంఘానికీ జై. !” అంటూ తన స్వరం కలిపింది సుబ్బమ్మ. 



గడచినదినాఃం 

"చితక తన్నాడు మా అమ్మని = 

చేను ప్రట్టకపూర్యం మా నాన్నకు వున్న చొక్కా 

ఒక్క-శే. మణికట్టుదాకా చారు చేతులు, కంటిమెడ, పొరు 

గూరెళ్ళాలంకే ఆ చొక్కా తోొడుక్కు_చే వోడు. అది మాసి 

పోయినా మా అమ్మ వుతకెయ్య లేదు. “డే నివాళ పొరు 

గూరెక్తానంకే యెం: సో కెయ్య లేదు. నా దర్శిదం లోకానికి 

చాటాలనా ** అని నన్లిం గేట్టు తన్నాడు మా అమ్మని... 

మా అమ్మ కయ్ మనలేదు. 

మా అమ్మ మామంచి మనిష్కి నన్ను కళ్ళల్లో పెట్టు 

కునేది. మానాన్న గూడ మంచివాడే, ఆయన నరుకు కొమ్మ 

పట్టుకుని కొడుతుండే వాడన్న మాశేగాన్కి కొట్టింతర్వాత 

వాడి మంచికి వాళ్నే కొట్టాల్పొచ్చింది అని మడతమంచం 

మోద పడుకుని మై పంచ కప్పుకుని ఎక్కెక్కి యేట్బే 

వాడు. 

నన్నే కాదు మా అమ్మనిగూడ కొకేవాడు మా 

నాన్న, కోపంన_స్తే మనివికాదు ఆయన. అచేం ఖర్మమో 

కోపం వారాని కోసారైనా తప్పకుండా వస్తూండేది! 

అప్పటికి నేను పుట్టలేదు. అప్పుడే కొత్తగా పెళ్ళ 

యింది మూ అమ్మకు, సెళ్ళయింతేర్వాతే మా అమ్మయ్యకీ, 
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మా నానయ్యకీ తగాడా వచ్చింది. వాళ్ళిద్దరిమభ్యా పచ్చ' 
గడ్డివేస్తే భగ్గున మండేది. ఆ యింటిమాద కాకి యీ యింటి 

మాడ వాలేదికాదు. 

అయినా మా అమ్మ కాపురానికి నచ్చింది. మా 

అమ్మయ్య మాట వినకుండా వచ్చింది. “అమ్మా! వాళ్ళు 

మనుషులు కాదే. నువ్వె శే చంప్రుకుతింటాశే!' అన్నాడు 
మా అమ, సయ్య. 

మా అమ్మ వినలేదు. ఇదంతా యిచ్చేప్పు డెందుకు 
ఆలోచించలేచే అయ్యా. నరకమైనా అబే గతి స్వర్గమైనా 
అచేడారి” అన్నది మాఅమ్మ. అప్పటికి మా అమ్మకి కావుర 
మంయే యేమిటో తెలియదు. ఆవిడ భయమంతా “లోకం 

వమంటుందో!” అని. కట్టుగుడ్డతో బయలుదేరి వచ్చేసింది 
అత్తింటికి, 

మా అమ్మయ్యగారి పార్టీ పెద్ద పార్టీ, మాలమ్మయ్యకి 
వై Sb" 0 © = 

కోపంన స్తే ముందూ వెనకా 'తెలిసేదిగాదు. మూ నానయ్యకి 
మా అమ్మయ్యం కే హడల్ __! 

ఆ కోపం యీ కోపం మా అము, 'శ్రమాదికి దిగింది. 

అప్పటికి నేను ఫుట్టలేదు. మా నాన్నయ్య యింటికీ 
గొడ్డసావిడికీ రెండువందల వారల దూరం. మా అమ్మ పచ్చ 
గడ్డి పనలు యిక్క-ణ్నుంచి అక్కడికి జేశేసేది. నర్జాకాలంలో 
వర్షం కురిసేది; మోకాల్లోతు కయ్యం. మగాళ్ళుకూడా యమ 

యాతనలు పడేవారు. పద్దెనిమిదేళ్ళు డాటకపోయినా వూ 



కే 

అమ్మ జడేసుకున్న పాపాన పోలేదు. ముసలివాళ్ళకి మళ్లే 

కొప్పు పెట్టుకొని ముచ్చట ముడి వేసుకునో, చెంగులు 

మోశాళ్ళమై కి దోపుకుని పచ్చకడ్డిపనలు వాశేసుకుని, కొప్పు 

జారిపోతున్నా, ముచ్చటముడి వూడిపోతున్నా చూడకుండా 

యుయ్న వానకుకుస్తున్నా లక్ష్య పెట్టకుండా మోకాల్లోతు 

కయ్యలో నొడ్తచావిడికి బయలుదేశేది. ఈలోపుగా క ర్రిగి.త్తే 

“అంఖా!” అని అరిచిందంకే మా అమ ్ య గుండెలు "బెదిరి 

పోయేవి. కరిగి త్త అరుపు మా నాన్న చెవినిపడితే మా అమ్మ 
ఏపు చిట్లిందన్న మాకే 

నేను పుట్టక పూర్వం మా నాన్నకి వున్న చొక్కా 

వొక్క-కే. మణికట్టుదాకా బారుచేతులు,కంటి మడ. పొరుగూ 

శెళ్పాలంశు ఆ చొక్కా. తొడుక్కునేవాడు, అది మాసి 

పోలే మా అమ్మ వుతశేసింది. నేనివాళ పోరుగూరెళ్తానంశే 

యెందు కులికేశావ్? నా దర్శిదం లోకానికి చాటాలనా? 

అని చితకతన్నాడు మా అమ్మని, + . 

మా అమ్మ కుయ్మన'లేదు. మా అమ్మ బాలా మం 

చిది. మా అమ్మకి భూచేవికున్నంత నోర్పుంది. 

మాణిక్ణం అక్కా-యి చెబుతూనే వుంది. మాలమ్మకి 

కోపం "లేదు తాపంలేదు. మా నాన్న వారానికొకసాకై నా 
కొడతూండేవాడు. మానాన్న రోజుకొకసారైనా గడ్డి 
మోపులు కట్టుకొస్తూండేనాడు. నల్లగా నెత్తివాద మోపు 

ెట్టుకొస్తూంయే మనిషిని చూసీచూడ్డంతోనే మా అమ్మ 
ఇంట్లోకి పరగ శ్తేది.. కంచు గ్లాసు కళాయిలో ముంచేది, 
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నిండిన గ్లాసు చేత్తో పట్టుకుని వాకిట్లో నుంచునేది. పురి 

(పక్కన మోఫవు సకస గ్లాసు "లాక్కుని గటగటా (తాగేసి 

అరుగుమోద awe మా నాన్న, మా అమ్మ మోపు 

విప్పి గదెలకీ, ఆవులికీ పంచి'పెళ్తేది. 

మా అమ్మకి సుఖమం కే యేమిటో తేలియదు. నరా 

శాలం అనకుండా వేసవికాలం అనకుండా, ఇంట్లో కావలసీన 

నీళ్ళన్నీ శేశిచీది, మా నాన్న రావిచెట్టు గట్టుమోద మైపంచి 

పరిచి పడుకునేవాడు. మా అమ్మ శ క్రీబందీ క కడనబిందీ చెరో 

చేతినా పట్టుకునేది. చెరువు ₹వులో దిగేది. తోడన్నా 
"లేకండా మోసుకొచ్చేది. చూచేవాళ్లు మా అమ్మ గూళ్లు 

జారివోతాయి, అనుకునేవాళ్ళు. అట్లా పధ్నాలుగేళ్ళు 

మోసింది. మా నాన్న చూశాడు. మా నాన్న "పెదవి కదప 

లేదు. మా'అమ్మ ఉస్సురన లేదు, మా అమ్మ గూళ్ళు జారి 

పోలేదు. 

మా అమ్మ గడప చాటి యొరుగదు. ఊల్లో తోలు 
బొమ్మలాడినా చమూచేది కాదు. యానాదులు భాగవతం 

ఆడినా వెశ్లేదికాదు, అయినా ఊళ్లోవాళ్ళందరూ మాఅమ్మని 

“అక్కాయి” అని పిలిచేవాళ్ళు. “*ఆడదంకే ఆవిడా!” అని 

ముమ్మర సారం మా అమ్మ అంశే అందరికీ ఎంతో గౌర 

వం; యెంతో అభిమానం. కొత్తగా "పెళ్ళయిన జానికమ్మా, 

రాజమ్మా, మహాలక్ష్మీ వచ్చి కష్ట సుఖాలు మా అమ్మతీ * 

చెప్పుకునవాళ్ళు. 

అప్పటికి నకు “ఊహా వచ్చింది. మా అమ్మ వాళ్ళకి 
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సాంత్వన ఇచ్చేది. “వీళ్ళ నాన్న ఇట్లా ఇట్లా చేసేవారు అని 

నా నంక చూపేది. “మోాశేమే పెట్టి పుట్టారు. మోన నోచిన 
నోములు నేనెక్కడ నోచానే అనేది. వాళ్లు 'నవ్వేవాళ్లు, 

చేను చిన్న వాళ్లనుకుని మా ఆయన ఇట్లా అన్నాడనీ, అట్లా 

చేసాడనీ మా అమ్మతో చెప్పేవాళ్ళు. మా అమ్మ నవ్వేది. 
తన అనుభవాలు చెప్పేది “అదేం మనిషమ్మా” అనేవాళ్ళు 

వాళ్ళు. నాకు నవ్వొచ్చేది కాదు. యేడుపొచ్చేది. యేడ్చే 

వాణ్ణి జానిక మ్మొ, రాజ మ్మొ మహాలక్ష్మీ సానంక దీనంగా 

మూాచేవాకు. “నువ్విక్కడున్నాన్యటా” అన్నట్టుగా చూసే 

వాళ్ళు. మా అమ్మా మళ్ళీ నవ్వేది. మా అమ్మ సవ్వితే మల్లి 
పూలు కన్చించేవి కాము మున్యలు మో గేవి కాదు. శనాలు 

కదిలినల్లుండేదె. శ్మశానం లేచినట్లుండేదె. కుండలు పగిలినట్లుం 

'జేది. “అవన్నీ ఇప్పటి సంగతులు కాదు బాబూ. ఇప్పుడు మీ 

నాన్నగారికేం? మహరాజులు!” అనేది అని వీవు నిమిలేది. 
మా అమ్మ వీవు నిమిరితే నాకు న్మిద నచ్చినట్లుండేది. ఆ మగ 
తలో మా నాన్న కొటికమ శి పుచ్చుకుని (ప్రత్యక్షమయ్యే 

వాడు, నేను నిద్రపోయేవాడిని. 

ఒకనాడు మా నాన్న పొలంనుంచి ఇంటికి పచ్చేప్ప 

టికి (పొద్దుపోయింది. ఆ పూట అన్నంలో పలుకుందటి. మా 

నాన్నకి కోపం వచ్చింది. మా నాన్న ర్యుదుడయ్యాడు. నా 

కంతా ఇనా జ్ఞాపకం. మా నాన్న ముఖంమోద పేలాలు 

చేగినయి. అన్న ప్పళ్ళం దీసి గిరాటు వేశాడు. సశ్లెం వెళ్ళి 
పెంటవోగులో పడింది. మానాన్న అయిమ వేళ్ళూ అట్టపుల్లల్లా 
'తేలినయి మా అమ త్రై దనడమిద, 

(15) 
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“పిత్రే కాపరం చెయ్య లేను ఫోిఅన్నాడు మా 

నాన్న, | 

గ్ర పిల్లలో” అంది మా అమ్మ. అప్పుడు మా అమ్మ 

నె'నంక చూచింది. చెల్లి నంక చూచింది. చచ్చిపోతూన్న 

మా శేద్దూడనంక మా అమ్మమ్మ పడ్డ చూచినట్లు మాచింది 

మా అమ్మ. నాకు యేడుపొచ్చింది. + 

“ఈ యింట్లో వుంటానికి వీల్లేదు ఫో” అన్నాడు మా 

నాన్న, 

ముంజెయ్యి పట్టుకుని గబ గబా యీడ్చాడు; గుమ్మం 

బయటికి యీడ్బ్చాడు. వాకిట్లోకి యిీడ్చాడు, మూ అమ్మ 

నదర'లేదు, బెదరలేదు. 

“ఇక యీ గడప తోక్క్మా-నంశే వొట్టుకొఅన్నది మా 

అమ్మ, “ఈ బిడ్డల ముఖం మాసిగాని, . లేకపో తేనా” అంది 

మా అమ్మ. 

మా నాన్న వినిపించుకో లేదు. తలుపు లోపల గడియ 

చేసుకున్నాడు. 

మా అమ్మ చెరువు గట్టుకి 'వెళ్ళుంటుంది. చెరువులో 

తామరాకులు, తామర పువ్వులు, తామర మొగ్గలు, ఒడ్డుస 

కాచే వెన్నెల మాసి సివుంటుంది. మా అమ్మ యేమనుకుందో 

యేమో! 

'ఇరువులో దూక లేదు. కొంగుతో కుత్తుక బిగించు 

కోలేదు. 

ఖో 
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మా అమ్మ తిరిగి వచ్చింది. నొళ్లెం కటకటలాడింది. 
గొళ్లెం చల్లగా ,వుండి వుంటుంది. శాలువ కప్పుకొని నుడత 

మంచంమిద పడుకొని యెక్కె-క్కీ-క్లీఏడుస్తూన్న మా నాన్న 
కదిలాడు. మడత మంచం పట్టా కిరుమంది. తలుపు గడియ 

కదల్లేదు, 

కిటికీలో ముఖం పెట్టి “తలుపు తెరవరూ+” అంది మా 
అమ్మ. 

మా నాన్న కదల్లేదు. నేను కదిలేను. 

మా అమ్మ లోపలికొచ్చింది. మడతమంచం మూలగ 
"లేదు గాండుమంది. మా అమ్మ కెవ్వుమంది. 

మర్నాడు (ప్రొద్దున మా నాన్న నాచేతిలో కానీ 
"పెట్టాడు. 

“శనగపప్పు కొనుక్కో అన్నాడు. 

నాశేడుపొచ్చింది. ఇంతేనరశెప్పుడూ 'మా నాన్న 
కాండబ్బి చ్చిన పాపాన పోలేదు. మా నాన్నగూడా మనిషే. 
వూ, నాన్నకీ (్రసేముంది; బిడ్లలంకే గారాబం వుంది. 

మర్నాడు మా ఇల్లంతా 'యేడ్చింది. మా తాత 
(అమ్మయ్య) యేడ్చాడు. మా అమ్మమ్మ మేడ్చింది. మా 
అమ్మేడ్చింది. మా చెల్లి గుక్కపట్టింది. మా నేన్త 

చీదింది. 

మర్నాడు పోన్లు బంట్రోతు వుత్తరం కెచాాడు. 

మా మామయ్య బిగ్గరగా చదివాడు. అది మా నాన్న వాసిన 
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వుత్తరం. మా అమ్మ సామ్షాత్తు పత్యినత, సావ్మి త్రిలాంటిది. 

సీతమ్మవారిలాంటిది. ఛందమతి వంటిది. అ న్నెమూవు న్నెమూ 

వమిఎరగదు, అదంతా మానాన్న టే తస్పు. వముఖం పెట్టుకుని 

వూళ్లోకొస్తాడు! మా అమ్మని హింసించాడు. బాదాడు. జక 

రాలేదు. యెరిగినవాళ్ళ ముఖం చూడలేడు. ఇందుట్లో 

మాఅమ్మ తప్పేమి లేదు. అంతా తనదే తప్పు, మా 

అమ్మ ముఖం చూచేందుకు గూడా అస్టడుగాదు మా 

నాన్న, 

ఉత్తరం. విన్న తర్వాత నెంకమ్మ_త్త అంది గడా 

“పాపం! కాకులు మసకలాజేప్పుడు రాయించాడళ్లే: వుండే" ఆ 

వుత్తరం!” మా వాళ్ళందరూ వొప్పుకున్నారు లేకపో శే 

అచేం వు _త్తరం? 

మా అమ్మ కుళ్ళింది; కుళ్ళి కుళ్ళి మేడ్చింది. కూడు 

తినలేదు నీళ్ళు ముట్టలేదు. మా నాన్నంత మంచివాడు లేడు; 

మా అమ్మంత గొప్పది "లేదు. 

మానాన్న మళ్ళీ నచ్చాడు; పదిహేనురోజు _ల్తర్వాత, 

ఇంతా నడిస్తే గుడినాడనుంచి బయశ్లేరినవాడు.. బెజవాడ 

దాటలేదు. ఊళ్లో వాళ్లందరూ “చేశాంతరం.. వెళ్ళినాయన 

వచా బడే!” అన్నారు. 

అవాళ కొత్త కోక కట్టుకుంది మా అమ్మ. మైల 

పట్టాలూ "పెట్టుకుంది. నూనె రాసుకుంది, తల దువ్వుకుంది; 

కళ్ళకు కాటుక పెట్టుకుంది, 



న! 

చెరువు గట్టుమీద తుమ్మశెట్టు వెనకాల పొద్దు 

గూకింది; కుక్క-లు మొరిగినయి. మావాకిట్లో మంణాలమోడ 

మేం పడుకున్నాం. 

మా నాన్న మడత మంచం సకిలించింది. “ఇంకా 

పిల్లలు న్మిదపో లేదు!” అన్నది మాఅమ్మ. 

నేను ఊపిరి బిగబట్టాను. 



(బతకడం తెలియనివాడు 

ఉరి 
ణకు (బతకటం తెలియదురా” అన్నారు: పాపా 

రావుతో వాడూ, అతనూ; ఆయస్కా వారూ_అందరూ. 

పాపారావు సమాధానం... చెప్పలేదు, అతను . చెప్పిన 
సమాధానం అందరికీ వినిపించలేదని అంశు యింకా సబబుగా 

వుంటుంది. ఎందుకనం కే వాళ్లు అడిగినమాట విన్న తర్వాత 

పాపారావు పెదవులు కదిలించాడు. కాని నొలుక కదిలించ 

"లేదు. చిగునవ్వు నవ్వాడు కాని మాట్లాడ లేదు. 

పాపారావుకి (బతకటం తెలియదు అని అనుకున్న 

వాళ్ళందరూ అమాయకులు గాదు అమాయకులు కాక 

పోయినా, గోచీ పెట్టక పూర్వం దగ్గర్నుంచి, ఆరున్నర అడు 
గులు సెరిగేంతనరకూ పాపారావు వేసే (పకి అడుగూ 
వాళ్ళు చూస్తూనేవున్నారు. 

“ఉంగి (కాగటం మానకపూర్యమే వాళ్ళ అమ్మమ్మ 

జుట్టు పట్టుకొని పీకి వదలి పెట్టాడు. వాళ్ళమ్మమ్మ భోషాణం 

నిండా వెండీ బంగారమా వున్నాయని వాడికప్పడికి 
"తెలుసుకోగల అవకాశాలు లేపోక' బట్టి యెనరూ డాన్ని గురించి 

అంతగా పట్టించుకో లేదు. కాని వాళ్ళమ్మమ్మ మతం 

అనుకుంది. వీడికి తన ఫౌడే గిక్ట్మే చేదు. యెంత. మొనని 

నన్నా సై శే మాకం జుస్టుసట్ట్యకొని లఅట్టావూతలాగట మేంటి? 
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వాళ్లమ్మ వొళ్లో పడుకొని బుల్లి చేతులు రెపరెపలాడించినట్టు 

తన్ను చూడగానే చేరులు రొండూచాచి చంకలోకి శాబోతే 
యెంత సంబరంగా వుంటుంది! త్రనుమ్మాత్రం వాడి అమ్మకంశే 

తేక్కు_వడా? ఆ నారాయణమూ రి తఆయన్నెగ శేసుకొని వెళ్ళ 

కుండా వుంకే తన కడువునే యింకో 'మగకొయః కా స్తే వీళ్ల 

అబ్బకెప్పలూ, అమ్మకిప్పలూ కుక్క-లుమా (తం చూచేయా? 

తిండికి నావ చచ్చేవాళ్లు. 

అనుకున్న దిగాని వాడికింకా వూహ వాపా అని 

అనుకోవటం త్ నే సరిపెట్టుకుంది. 
కాది వాడికి బౌగుసడే బుద్ధివున్నట్టు యిక్క_డా కని 

పించ లేదు. వాడు పాపారావుఅయ్యాడు. వాళ్ళ అమ్మానాన్న 

అన్ను క అందరూ కలిసేపెట్టారు బాడికా చేరు. వాళ్ళం 

దరూ బొబ్బిలికధ లు నిన్నవాశ్తే పున తాతే పేరు పాపయ్య 

కా బట్టి “పాపొళ్తాట్హు” అన్నాము, cn 

అయినా పాపారావులో పాపయ్యగారి “అంథ” యేమో 

కన్నిరచ లేదు. అమ్మమ్మగూడ పాపారావు తేన “దేవుడి” 

గుణా లేమి చూడ లేకపోయింది. గ్గఆతేపన ఆవిణ్ణి మెలేసి పిండింది. 

తాతగారు శాంతమూ ర్ట; షాహాకాల్రే “ఒకిదుడుకుపిండంగా 

తయారయ్యడు. ఈ దుడుకుతనం అనేక విభాలుగా బయట 

పడుతూ నచ్చింది పాపార్గావులో. అమ్మా, నాన్నా, 

అమ్మమ్మా యివ్వరూ చూచి నహించ లేనంత దూరం 

వెళ్ళింది. 

కాస్త ఆలోచించి చప్పాల్నంకే చెట్టి వెంక డికొడుకు 
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సుబ్బిగాడితో గోళీలాడటం దగ్గర మొదలైందని చెప్పనచ్చు. 

వాడి నెనళ్ళూ. గోలీలాడవద్దని చెప్పలేదే, +. గోలీలాడుకోనచ్చు 
మహారాజులాగా, వాడి యీడువాళ్లు భో లెడుముందిన్ర న్నారు 

వూళ్లో. వాళ్లల్లో యెనల్లో ఆడుకున్నా అంతయిబ్బంది వుండేది 

కాదు. వీడ 'మచ్చచూ్నే ఆ వెట్టి వెంకడి కొడుకుతోనే 

వుట్టికట్టుకుని వూ శేగాలా? 

పాపారావు తండి యింకో అడుగు ముందు కేశొడు. 

ఆయన హరిజనుల్ని చే వాలా క లీనికళ్స “మొట్ట మొదటి” 
వూరు అనిపించుకున్న వూళ్లో మనిషి, వాళ్ళపం క్రి! కిని కూర్చుని 

భోంచేశాడుగూడాను, ఇప్పటికీ వాళ్ళ ఇంట్లో నీళ్ళన్నీ మాల 

వ్ శే శెచ్చిపోస్తారు. అయినా ఒక పెద్ద చిక్కొ-చ్చిపడింది. 

ఎనభై యేళ్ళ వెంకడు పాపారావుని చిన్న దొరగారూ!” 
అని పీలుస్తుంకే, వేలెడు లేని సుబ్బడొచ్చి “వాపారావ్! గోళీ 

లాడుకుందాం; రావోయ్!” అని అంటూంటం చూస్తే 

ఆయనక్కూ-డా మండింది. సుబ్బడ్ని యేమన్నా అందాం 

అంచశే వాడు వెళ్ళి అమ్మతో అంతా పూసగుచ్చినట్టు చెబు 

తొడు. అదిగూడా నకి 'రసవీచ్చిముండి.... ఇంటిమోద 

కొచ్చి చేటల్తో చెరుగుతుంది. 

పక్క-యింటివాళ్ళు వింకే పరువుచేటు. అందులో మరీ 

ఆ పొరుగింటి పెద్దమనిషి. (బ్రహ్మనందం క క్షైవిరిచినట్లు ష్. 

ట్టుగా మాట్లాడుతాడు; ని యేంట్లో నీళ్ళు మాలవాళ్ళతో 

SE శెప్పించుకుంటున్నా వో “పతీ "తెలుసు. వాళ్ళం కే 

(గ్రేమగలిగీ కాదు; అంటంశే పెడమొగం వుండీ కాదు. పడ 
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మర చెరువు లీరమైలు దూరం వుంది. యింట్లో కావలసిన 

పదికావిళ్లా మోస్తే పెద్దలు గు ర్తుకొస్తారని చేస్తున్నావు యీ 
సంస్క-రణంతా! మో పాలేరుకి పదిసోలలు వథ్లెక్కున కొలి 

బావో? పదిగంటలు శలవిచ్చావా? యెందుకయ్యా యో 

మోసం? ఎందుకయ్యా లూ వీభూపినామాలు? 

నిజానికి యా మాటలు (బ్రహ్మానందం యెప్పుడూ 

అనలేదు. అయినా ఆయన. వాలకంచూ స్తే ఆ మాటలన్నీ 

అనేందుకు చెనశేస్తాడని అనుకోలేక పాపారావు నాన్నా, 
పాపం ఆయనేం చెయ్యాలో గోచరం కాలేదు. అల్లుడిగారి 

ర్రారాటాన్ని పసికట్టిందె అమ్మమ్మా. ఆవిడ తల వూరికే నెరయ 

లేదు, అందుక నే. 

“మాడబ్బాయీ! మన బంగారం మంచిదైతే కంసాలి 
నాడేం చేస్తాడు...” అంది. అవిడ నోట్లో మాటలు నోట్లో 
వుండగానే పాపారావు గడపలో అడుగుపెట్టాడు; గోళీలాట 
పూర్తిచేసి వెట్టివెంకడి కొడుకుని సాగనంపి. 

“ఈ సారి ఆ వెధన లంజకొడుకు సావాసం పట్టానంకే 
నీ నొంతుక్కో-సి అనతల పాశేస్తా_”అని గుక్క తిప్పుకోకుండా 
వురిమాడు పాపారావు నాన్న- 

పాపారావు కుడీ ఎడమా ఏమో చూడలేదు. చింత 

నిప్పుల్లావున్న నాన్న కళ్లూ చూడలేదు, నాన్న మాట్లాడు 
తూన్నప్పుడు నాన్న నోట్లోనుంచి తుపరలు బయటకొచ్చాయి. 
ఆ తుపరలుమా స్తే పాపారావుకు చిర్గాశేసింది. ఆ మాటలు 
విన్నతర్వాత వాడేమనుకున్నాడో గబగబా. వంటింట్లోకి 

(18) 
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వెళ్ళాడు. వెళ్ళినవాడు కత్తిపీట రెండు చేతుత్తోనూ యె క్లి 
పట్టుకొచ్చాడు వాకిట్లోకి. కత్తిపీట వాళ్ళనాన్న చేతికిస్తూ 

“చూస్తావేం? కానియ్” అన్నాడు. పాపారావు నాన్న 

సిర్దాంతపోయాడు, సైపంచ దులిపి మైన వేసుకుని గుడి 
వైవుకి వెళ్ళిపోయాడు, 

అమ మ్మ మ్యాశం అట్లాగే కూలబడిపోయింది. ఆవిడ 

దవడలూ నొక్కు_కోలేదు; నెత్తీ బాదుకో లేదు. వాడి కణతలు 

తాకి మెటికలూ విరనలేదు. కాస్సేపటినరకూ బెల్లంకొొట్టిన 
రాయి కూర్చుంది. అప్పుడేమన్నా లాభం వుందనుకుందో 
యేమో... 

ఆవాళ రాత్రి వెన్నెల్లో మంచంమోద వెన్ను వాల్చి 

నప్పుడు, 

“అమ్మా కథ చెప్పవే” 

అంటూ నచ్చాడు పాపారావు. “అనగా అనగా!”అని 
మొదలు పెట్టిన కధ ,“శాంతనే భూవణంి” అన్నమాట 

బాబూ అని పూర్తిచేసింది. పాపారావు అప్పటివరకూ నిద 

పోలేదు. 

“అమ్మా! భూపషణంకోస నేనం కు శాంతం అంతా!” 

అన్నాడు వాడు. అమ్మమ్మ దనగలూ నొక్కుకుంది; నెత్తీ 
ఇానుకుంది. అది శతెలిసన్న మాటో శెలియకన్న మాటో 

అమ్మమ్మకి చచ్చేనరకూ అర్థం "కాలేదు. 

పాపయ్య గారిత సంసారం వేసిన పదేళ్ళ అనుభనమూ 
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మట్టిపాలు కాలేదు. 'దెబ్బలు తినటంలోవున్న ఓర్పూ, నగలు 

చేయించుకునేందుకు అన్నాలుమాని అలవాటు చేసుకున్న 

పట్టుదలా అమ్మమ్మలో యింకా చానలేదు. 

వీడిని చదవే_్తే డారికొస్తాడేమోనన్న ఆలోచన ఆవిడ 

కలిగింది. ఆ ఆభోచనతోొచే వాడిని చద వేసింది అనేందుకు 

వీళ్లేకపోయినా ఆ ఆలోచన కలక్కుండానే చద వేసింది 'అంశే 

ఆవిడ్ని అష్థంచేసుకోక వోనటమే అవుతుంది. 

పాపారావు ఇంకా 'దుడుకుపిండంిగానే వున్నాడు. 

మాలవాళ్తి భోపలకి రానీయని కాఫీహోటలువాడితోనూ, 

జీతంకట్టని పన జెంచీమిద నిల బెట్టిన మాష్టారతోనూ, 
చదువుకునే ఆడనిల ల్ని యేడిపించే మగ పిల్లల్లోనూ వాడు 
'గిల్లి కజ్ఞా” పెట్టు కోని రోజంటూ లేకపోయింది. ' టవునులో 

ఇస్తే పంతుట్లా ఇంటి దగ్గర కూర్పుం కే వూళ్లో వాళ్లా వీడో 

ఒక పితూరీ 'శస్తూశ వున్నారు. నాన్నకి తల తీస సేసినట్లయ్యింది. 

అమ్మమ్మకి పార్శ్వవునొవ్చి ఎక్కువైంది. ఒక్కొక్కసారి వీడి 

చదువు మానిపించేసి గొడ్డకాడ పెడదామా అనే సూచనల 
నరకూ వెళ్ళాయి నాన్న, అమ్మమ్మల సంభాషణలు. 

కాని శ్లాసులో యెప్పుడూ ఫస్టుమార్కులు కెచ్చు 

కుడేవాణ్లి చూస్తూ చూస్తూ మానిపించెయ్యాల్నం కే ఒక్క- 

పట్టాన యెప్పుడూ యెటూ తెగలేదు. 

అయినా చూస్తూ వూగుకుంశు మేస్తూ పోతాడేమో 

అన్న సందేహం బాధించ లేకుండానూ నదళ్లేదు" 
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వాళ్ళనుకున్నట్లు పాపారావు నేస్తూనే వెళ్ళాడు, సెల 

క్షనులో అందరెకం కే యెక్కు-న మార్కులు తెచ్చుకున్నాడు. 

నాన్నా అమ్మమ్మా ఆ పూట పుష్టిగా భోంచేశారు. 

మర్నాడు మోటింగుందని తెలిసింది. పాపారావు 

నాన్నకి తప్పినవాళ్ ని గూడా పంపించాలని ఆ మోటింగ్కు 

తప్పినవాళ్ళందరూ కలిసి చేసుకుంటే. పాపారావు నాన్నకి 

అభ్యంతరం వుండేది కాదు. ఫస్టున పాసయిన పాపారావు 

మోటింగులో మిధెక్కి- ఉసన్యాసం యెందుకియ్యాలో అర్థం 

కాలేదు ఆయనకి. ఎట్లా గ నా అబ్బాయిని ఇంటికి పంపించా 

లని నిశ్చయించుకున్నా డాయన. 

“ణాబూ బజార్లో కూరగాయలు కొనుక్కుని త్వరగా 

ఇంటిశెళ్ళు, మామయ్యుచ్చాడు. ఇంట్లో కూరగాయలు 

మందుక్కూ- డా లేవ” అన్నాడు, పాపారావు తల వూపాడు. 

ఇంటికి కూరగాయలు వెళ్ళాయి గాని పాపారావు 

వెళ్ళలేదు. 

“నం?” అన్నాడు నాన్న (పొద్దుపోయి పాపారావు ఇంటి 

ఇళితే. 

| “మామయ్యకి కూరలు. పంపాగా!” అన్నాడు 

పాపారావు. 

తీగ కదిలించితే పొదంతా కదుల్తుందని తెలుసు 
పాపారావు నాన్నకి, కుక్కి-న పేనులా మళ్ళీ మాట్లాడకుండా 

వూరుకున్నాడు, 



129 

అమ్మమ్మ ఆశ ఇంకా చాన లేదు. “కాగే కాగ పాలు 

అనుకుని వూరుకుంది, ఇంకా “వై శెళ్ళితే మతి మారకపో 

తుంజా అనుకుని వూరుకుంది. , 

అ్మమ్మామ్మ అనుకున్నట్టు పాపారావు మతి మారలేదు. 

హైస్క్మూ-ల్ నదలి కాలేజీల్లో చేరినా మార లేకు. _ అతనికి 

చదునం కే న్యర్థమనివిం చింది. శ్లాస్ పుస్తకాలు చదనటం 

మానేశాడు. మనిషీ యెందుకు పుట్టాడో సంభం యెందుకు 

పుట్టిందో అస తెలుసుకునేందుకు అవసరమైన ఫు _స్తకాలన్నీ 

దికి వెదికి చదవటం మొదలు పెట్టాడు. అవి అర్ధం శాం'దే 

ఈ సంఘాన్ని మాకా 2మనీీ సంఘాన్ని మాగ్చంచే యా 

చదవాల్సిన చదువు అక్కరకు రాదనీ అనటం మొదలు 

చెట్టాడు_అ జేమన్న వాళ్ళతో. 

a 

దూరాన వుంటంన్నల్ల యీ సంగతులన్నీ అ నోటా 

ఆ నోటా పడి పొక్కి 'పాపారావు నాన్న చెవిలో పడేందుకు 

కొంతకాలం పట్టింది. 

ఇదంతా నిన్న అమ్మమ్మ లోకానుభవాన్నంతా వెళ్ళ 

గక్కింది. చదువుకున్న వాడికన్న ... మెరుగనీ, చడవే స్తే 

వున్న మతి గూడా పోతుందనీ అవిడకిదినరశే తెలుసు. 

అవన్నీ ఇవా, ళ అక్షరాలా బుజునయ్యినందుకు ఒకవిధంగా 

ఆవిడ సంతోషించింది గూడాను. 

ఇల్ల రికంలో వున్న పాపారావు నాన్న అమ్మమ్మ 

ఆలోచనల్ని అంగీక కొచాడు. పాపారావుతో పాటు చిన్న 

వాళ్ళని గూడా వెడగొట్టటం అంకే ఆయన మనసొప్పలేదు. 
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ఎంత యేడ్చినా నెత్తురు పంచుకుని పుట్టాడు కాబట్టి ఒకటి 
రెండుసార్లు చీచేవాడు. ఆయన మైవంచె భుజానేసుకుని పట్ట 
ణానికి బయశ్చేరబో యీ ముందు అమ్మమ భోపాణం కొట్ట 
బోయినల్బు కళ్ళముందు కన్పించింది. 

పట్టణం వెళ్ళి పాపారావు 'నల్లువూనాం” చేద్దామను 

కున్న పాపారావు నాన్న తెనంతే పొడుగొతున్న కొడుకును 
మాచి ఆ ఉధ్ధేశాన్ని విరమించుకున్నాడు, కాని అనదలచు 

కున్న మాటలూ అనగూడని మాటలూ కొసరుక్కూ-డా 

మిగల్చకుండా అనేశాడు £ పాపారావు తన కడువున చెడ 

బుట్టాడు, చూచినవాళ్లివరూ తన కొొడుకనుకోరు. కాన్లా 
చేళ్ళా బడి తన అమ్మమ్మని (బతిమాలుకుని ఇంట్లో "పెట్టుకుంది 

పాపారావులాంటి తన బెడ్లలకోసమేగా! "పెళ్ళయిన దగ్గర్నుంచీ 
తను చేసిందంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీ రై_ంది. ఇంక పాపా 
రావు తేన ఇంట్లో అడుగు ప్మెక్టుందుకు వీల్లేదు. చదివిన ఫు_స్త 

కాల దగ్గర కే పోయి కూడు గుడ్డా స్మ్టకొమ, గ్రని (బతిమాలు 
కోవాలి పాపారావు. 

పాపారావు నదర లేదు, బెదరలేదు. 

“నీ యిష్టం” నాన్నా అన్నాడు. 

ఇంతేనరకూ చాటునా మాటునా “పాపారావు చెడి 

పోతున్నాడు అన్నవాళ్ళండరూ  ఇస్వుడు పన్లీగ్గా అనడం 

మొదలుపెట్టారు. పాపారావుకి (బతకటం తెలియదు, 

శెలి స్టే వాడింత తెలివితక్కున పని చెయ్యడు. వాడు 

చదువుకుని బాగుపడితే అమ 'శ్రమ్మ భోషాణంలో అధమం 

<4 
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నగం అన్నా వాడికీ దక్కేది. దక్కించుకోనటం చేతకాని 

వాడికోసం వడుపు క క్కే_దెన్షడు? 

తరువాత పాపారావు చాలాకాలం” (ైకికాడుు; చాలా 

పనులు చేశాడు. ఇనప ముక్కన్నమాట. దొరకనప్పుడు 

నైతులకి పట్టాలూ, పారలూ సలుగులూ ఇప్పించాడు. దొరి 

కిన బకేంతో (బ్రతుకు సాగనివాళ్ళు సమ్మెలు చేయించి 

బక్తేలు ఎక్కున సంపాయించుకునేట్టు చేశాడు. ఇలాంటివే 

ఇంకా యెన్నో చేశాడు; చేయించాడు. అయినా పాపా 

రావుకి (్రదకోటం తెలియదు అన్న వాళ్ళ నోళ్ళకి తాళాలు 

పడళేదు. పాపారావు చచ్చేంతవరకూ ఆ మాట అంటూనే 
వున్నారు. 

అతను చనిపోయాడంశు నేను నమ్మలేదు. అతను 

యింకా నా కళ్ళకు కట్టినట్లు కనబడుతూనే నున్నాడు. కాని 

చావువార మోసుకొచ్చిన వాళ్ళు చెప్పే బుజువులు 
చూస్తూం శే నమ్మక తప్పటం లేదు. 

ఈ మధ్య గ్రామాల్లో గల్లంతులు (ప్రారంభమైన 
సంగతి నాకూ తెలుసు. తన్నులాటలు యెక్కు_వై పోయాయి, 
అదునుమాచి అందలా 'లెక్కా-లనుకునేవాళ్ళు యిదినరకటి 
కం కే యెక్కు_వై పోయారు. ఇదంతా చూస్తూన్న పాపారావుకి 
కంపరమె క్తింది. ఇంతకాలం తానూ తనలాంటివాళ్లు కష్టపడి 
చేస్తూస్న కార్య, కమమంతా బుగిపాలాతూండటం మాడ లేక నాన్న $C ౧ 
పోయాడు. 

ఇంతవరకూ వూళ్లోవున్న తలకీీ మొలకీ మాసిన 
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శాడిల కంనరికీ అతనంశు సింహస్వస్నం. వూళ్లోవాళ్ళందాహా 
“వాళ్ళతో మనకెందుకు? అన్నీ చెడినవాళ్ళు. వాళ్ళు 

వదన్నా చెయ్యగలరు, మనం సంసారులం. .వాళ్ళు అన్నిటికీ 

శెగించినవాళ్లు.” అనుకుంటూ ముఖంమిద వుమ్మిపడినా 

తుడుచుకుని పోతూండేవారు. పాపారావు అట్లా అని వూరు 

కోలేదు. ఊళ్లో మోసాలు మొలుస్తూన్న వాళ్ళందరినీ ఒక 

జట్టుచేసి ఒకటి రెండు సార్లు ఇద్దరి ముగ్గురి రౌడీలకు బుద్ధి 
చెప్పించి విననివాళ్ళకి శాస్తి చేయించాడు. అప్పటినుంచీ 

వాళ్ళు కాస్త నళ్ళు దదగ్గరవుంచుకొని (ప్రన ర్తించటం "మొదలు 

పెట్టారు. కాని 

ఇప్పుడు వాళ్ళని పన్రేందుకు పగ్ద్యానేకుండా పొయ్యాయి. 

శాంతి అహీంసల ధర్మప్రచారం చేసేవాళ్ళకి చార్జన్యాన్ని, 

నిరంకుశ ఆన్నీ, దుర్మాన్లాస్నీ, అశాంతిసీ, హింసనీ మచ్చిక 

చేసుకోనిదే ధర్మ సంస్థాపనం చేయటం సాధ్యం కాక 

వోయింది. అందుచేత తప్పనిసరిగా వాళ్ళు కొన్ని పనులు 

చేయటం మొదలుపెట్టారు. అందులో కొన్ని వున్న గింజల్ని 

కిరననాయిల్తో అంటించి తగల బెట్టి ఆహారనమస్యను తీర్చ 
టం, అజేమన్న వాళ్ళని చింతబరికెల్తో చానమోది, చితకతన్ని 

వ్యక్తి స్వాతం! త్యాన్ని నిల బెట్టటం, అడ్డ మెళ్ళి సవాళ్ళని హత 

మార్చటం. యినన్నీ చూచి దనడలు నొక్కుకొని నోళ్ళల్లో 
కొంగులు పెట్టుకుని, గుక్జనీళ్ళు గ్యడ్ధగుక్కుకునే ఆడవాళ్ళని 

అనగూడని మాటలన్నీ అన్సి వీలుంశే కొప్పులు లాగి, గుడ్డలు 

సెరికి, మానాన్ని అపహరించటం, అలా, వారి హృదయంలో 

(శ్ర్న్న వున్నత స్థానాన్ని వెల్లడి చేయటంలాంటివి కొన్ని! 

| 

స్కై 
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అయితే యినన్నీ చేయటం ఏమంత “అల్లాటప్ప పని 

కాదు. అందుచేత యూ థర్మసంస్థాపకులు. . కొందరి సహో 

యాన్ని అక్థించాను. అమనువంచి అందలా లెక్కే_వా' ళ్ళు 

వీళ్ళ కాకలో యెకా_కు. ఇంతకు పూర్వం బుద్ధి చెప్పించు 

కున్నవాళ్లూ, శాస్తి శోయించుకున్న వాళ్ళూ కుడిచేతుతై 

నిలబడ్డాను స aus 

ఎన;రూ వమా చెయ్య లేకపోయారు. మెదిలిన వాడి 

మోద పడకాశేమోన? అందరూ అల్లల్లాడి పొయ్యేవాళ్ళే. 

డూ మనిషిలా నిలబడ్రాడు. భయ 

, మో (్రతెకు మోరు (బతక లేక 

హయం (కిక్ లాభ మేము టస్నాడు. (ప్రాణాలు 

గుప్పెట్లో పెట్టుకుని బకిశేకంశు (గాణాశ్లేషండా' (్రకకడమే 

మంచివవా సు. ఇవ్వాళ పొకుగుయింటి పడుచుల చేతులు 

పట్టుకున్న వాళ్ళ కెప్రు మీ వాళ్ళని నదుల్తారని యెలా అను 

కుంటారన్నాడు. 

క్కాకేయ్ బాబూ! నీకు (టైలేకటం శౌలియదురా” 

అన్నాక అమాయకులు శానివాళ్ళు. 

జూవటం చేతకానివాళ్ళకి (బ్రతకటం అంకే ఏమిటో 

తెలియటం కష్టమేమో అన్న అనుమాసం కలిగింది పాపా 

రావుకి. మాేే పరిస్థితుల్లో చావు _ (బతుకులు " చోటులు 

మౌాక్చుకుంటాయి. వీళ్ళందరూ చానంశేు వున్న భయంతో 

(బశుపన్నారు గాని (బమెకంశే వున్న మమతతో కాదు, 

(17) 
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పాబొరావు కిదంతా చూస్తే చిరా శేసింది, అసవ్యాం వుట్టింది. 
ఏమైనాసశే వీళ్ళ ఆటల్ని అరికట్టాల్నని అనుకున్నాడు. 

వాళ్ళ కార్యక్రమానికి అడ్డం “పెళ్ళాడు. అతనితో 
పాటు, అతనుచేసే పనంకు అభిమానం వున్న వాళ్ళందరూ 

వెళ్ళారు. 

ధర్మ సంస్థాపకులు గుడ్డ లూడదీసుకున్నారు. శాంతి 
సంస్థాపనకోనం పాపారావునీ పాపారావులాంటి వాళ్ళనీ భూ 
స్థాపితం చెయ్యాలనుకున్నా 1. . కార్యక్రమం (పారంభం 

పాపారావుమోాడా పాపారావు లాంటి వాళ్ళమిాడ 

ధర్మనంస్థాపకులు ళన (ప్రకటించారు తుపాకులు "పేల్చాను. 

పాపారావుగూడా తుపాకి పేల్చాడు. 

“అజే పొరపాటు!” అన్నారు మాయకులు కానివాళ్ళు 

అమాయకులు కానివాళ్లూ. వాళ్ళు సంస్థాపకులు కాబట్టి 

కాల్చారు ఇతనుగూడా కాల్చడం యేమి చాన్రండ లేదన్నారు. 
ఇవ్వాళ వాళ్ళమిాద కాల్చాడు. శేవు మా మోద చేల్చ 

డని యెలా నమ్ము తాం” అన్నారు ఆ అమాయకులు కాసి 

వాళ్ళు, 

సంస్థాపకుల స్వైరవిహారం తెగింది. -కాత్మా_-లికంగా 

తిరోగమించారు. కాని వాళ్ళి కాల్చిన తొపాకి పాపారావును 

బలికొన్నది. 
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తిరోగమించినవాళ్ళు తిరిగి రారనే నమ్మకం యెనరికీ 

కుదరలేదు. అయినా వాళ్ళ పన అందరికీ "తెలిసిపోయింది. 

తుపాకీ పేల్చేవాళ్ళమిద తుపాకి చీల్చేందుకు జంకనివాళ్ళు 
ఇవాలమంది తయారయ్యారు. వీళ్లందరూ. 

“బతికితే పాపారావులా (బతకాలి”అంటారు. 

అమాయకులు కానివాళ్ళకి యిదంతా చూస్తూంకే. 

“అయోమయంగా” నే వుంది యిప్పటిక్కూ-డా, 

/ 

పత్తు 



ఒక అనుభవం 

కు ఇాగాజ్ఞాపకం: చిన్నప్పుడు నాకొక న్నేహితు 

డుండేవాడు. వాడి శేరు మాణిక్యాలరావు. వాడి ముందు 

పళ్ళు పార సళ్లు! ఎత్తుగా వుండేవి (క్రింద పెదవిని కరుస్తూను. 

విసుగొచ్చినప్పుడు వాడంటూ వుండేవాడు “నువ్వెలా వుట్టా 

వురా?ి అని. వాడి (ప్రశ్నకి చినరికెనల్లోగోని నమాభానం 

చేప్పారు. కాని ఇంతనరకూ “ఎందుకూ?”అన్న (ప్రక్న కి తృపిగా 

సమాధానం చెప్పేవాళ్ళెవళ్లా దొరకడం లేదట వాడికి, 

శేను వాల తక్కువగా మాట్లాడుతా నంటుంది మా 

ఆవిడ. మాట్లాడటం మొదలుపెడితే తక్కునగా మాట్లాడనని 

అంటారు స్నేహితులు. 

అసలు విషయం యేమిటంశే నేను పొరుగూరు వెళ్లాలి 

సొచ్చింది. పదహారు మెళ్లు కాళ్ళతో తొశేసేకాలం పోయింది. 

మా తోడల్లుడి కారెక్కేందుకు బుద్ధన'లేదు; ఛానమరడి 

లారీ ఉపయోగించేందుకు మననుపోలేదు. రైలెక్కి. వెళ్ళ 

బుద్ధయింది. అందుకని నై లే యెక్కాను. 

ఖ్ 
ఎక్కింతర్వాత ఆ నక్తిడి మాగా 

రావలసిన న్లేషచెప్పుడు నస్తుండా అని భజన చేద్దామను 

కున్నాను. ఇంతలో నా (పక్కనే యెనరో బొంగురు గొంతు 

కళతో మాట్లాడారు, “ఇంతకీ ఇదంతా యెందు కొచ్చిం 

జబానబుద్దయింది. 
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దంటారు;” పాపం (పయాణంచేస్తూ చెయ్యలేక బాధ పడు 
తూన్న పెద్దమనిషి ఎవరితోనో. అక్కసు కక్కుతున్నా 
డనుకున్నాను. 

ఇంతలోనే “మిమ్మల్నే నండి?” అని భుజం తట్టాడు. 

“పనంతా నంటున్నా రండీ?” అన్నాను మర్యాదగా. 

“ఆం! ఇదేనండీ యీ యుద్లంి అన్నాడు ఆయన, 

అటూ ఇటూ చూచాను. (ప్రక్కన ఆయన నిలబడివున్నాడు. 

కంటిమెడ చొక్కాతోనూ, కత్తిరించిన మిాసాలతోన్తూ 
అంటక క్తేేసిన తుతోనూ నా నమాధానం కోసం 
నా గుండీల్బవై వు చూస్తున్నాడు. తన గుండీని బొంగరంలా 

(తిప్పుతూ. ॥ 

ఇంతలో ఒక లావాటిమనివి బొరతో తలుపు తోసు 
కుంటూ చెమటలు కక్కుతూ కూర్చున్న వాళ్ళ కాళ్ళు 

(తొక్కుతూ, నిలబడ్డవాళ్ళని నెట్టుకుంటూ, హోల్హాల్ నిలు 

వునా నీవువెనుక పెట్టుకుని, పొట్టబలంతో సెశ్టైలోకొచ్చాడు. 
ఇంతమనివి. నాలా నిలువుజీతం ఎందుకు ఫుచ్చుకుంటాడు అను 

కున్నా, ఎట్లా పుచ్చుకుంటాడో అనుకున్నా. 

“మాట్లూడశేమండీ” అన్నాడు కంటిమెడ మనిషీ. 

లావాంటి మనిషివచ్చి నా మోద నిలబడిన్యక్లే నిలబశాడు నా 

(కోన. 

“వమా నాకు తెలియదండీ” అన్నా నేను నిజంచెప్పే 

ముఖంపెట్టి. ఆయన కా సమాధానం సరిపడ్డట్టు "లేదు, 
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కొంచెం విసుగుగూడా కలిగింజేమా ననిపించింది, ఆయన 
నోటికి పెట్టిన నంకరచూ స్తే నా (ప్రక్కన నిలబడ్డ లావాటి 
మనిమీ రొప్పుతున్నాడు. ఆవులించి ఒక చిటిశెవేశాడు. 
చిటిక వేశాజేకాని చిటికవేసే చేయి హోోల్లాల్నొ ది ల్రేగాని 

చిటికె 'వేయలేనన్సి హోల్లాల్నొదిల్నే అది మా అందరి 
వెనకా కూర్చున్న "పెద్దమనుష్యులమిద పడనలసి వస్తుందనీ 

అయన ఆలోచించి వుండడు. ఇదంతా ఆలోచిస్తే ఆయన ఆ 

"చిటికె యెందుశేస్తాడు? అని ఆలోచించుదా మనుకున్నాను. 
ఈ విషయం ఆలోచించబోయి కంటిమెడ మనిషిని మరచి 

పోయాను. ' ఆయన మాతం నా విషయం మరచిపోలేదు. 

“శెలియక పోవటమేమిటండీ?” అని మందలించాడు 

నన్ను. అప్పుడనుకున్నాను ఆయన్ని నేను మరచిపోయాననసీ, 
నన్నాయన మరచిపో లేదని. 

“నేను (ైసిజెంటును కాదు జనరల్ని కాదు. ఎడ్మి 

*రల్ ని కాదు. ఎయిర్ మార్షల్ని కాదు. నేను యుద్ధం 

చేసే మనిషిని కాదు. నా శెల్లా తెలుస్తుంది” అని నేనే 
ఆయ న్నెదురడిగాను,. అడిగానుకడా అని తృ్రిపడ్డాను. 

“ఏమండోయ్ మో హోల్లాలు మా మోకాళ్ళమిాద 

పథుతుంది. మా పసిపిల్ల ల్నెక్కడ _ కూర్చో బెట్టుకోంొ 

అన్నారు కూర్చున్న వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళు లావాటి మనిషితో. 

“ఇంకా నయం! చేను కూర్చోలేదని సంతోషించక” 

అని ఎక్కె-క్కి- నవ్వాడు లావాటి పెద్దమనిషి, 
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“పాపం! తల్లి రొమ్ము నదలని కరాడండీ నిలబడితే 

పెద్దవాళ్ళ కాళ్ళకింద నలిగిపో తాడండీ; కాస్తఆ హోేల్లాలు 

'కెద్దరూ” అన్నారు ఎవరో దగ్గరగా కూర్చున్న వాళ్ళు. 

లావొటాయన భుజాలెగ శేశాడు, ఆయన యెగ శేసిన 

భుజాలు నా డొక్క-బ్లో నత్తుకున్నాయి. “ఇదుగో చూడండీ!” 

అన్నాను. ఆయన నామాట వినిపించుకున్నాడో లేదో 

తెలియదు. 

“నేను మ్యాతం టిక్కట్టు కొన లేదంటావా” అన్నాడు, 

ఇంతనరకూ నన్నెరగనివాళ్ళినట్లూ. నన్ను యేకనచసంతో 
నంబోఫథించ లేదు. ఆయన నా మాట వినలేదని రూఢి చేసు 
కున్నా ఆయన మాట్లాడిన వాలకం మాచి. 

“అయితే మాకీ యుద్ధంసంగతి పట్టదంటారు?”అన్నా డు 
కత్తిరించిన మాసాల మనిపి. జెదిరీస్తూన్నట్లు. నా తలనిండా 
చెమట పుట్టి దురద పట్టింది. గోక్కుందామని చెయ్యి "లేప 

బోయాను. లావాటి మనిషి పొట్ట అడ్డం వచ్చింది. లావాటి 

మనిషీ మాట్లాడుతున్నాడు. లేకపోతే ఆయన పొట్ట అట్లా 
కదలదు. 

“ఆం! చాలామందిని చూవాం నీ లాంటివాళ్ళని. 

వెనక్కి. యెనళ్లో 'అన్నారులే బేనికో "లేని దురద దీనిశెందు 

కని. నా హోల్దాలాయనమిాద పడిందా నీమీద పడిందా. 

ఆ అచ్చాయి వాళ్ళబ్బాయ్యా సీ అభ్బాయా చెప్పు చూద్దాం” 

అన్నాడు. అని సవ్వాడనుకుంటాను శేకపోతే ఎనళ్ళన్నా 
గుశ్రుెట్టి నిదపోతున్నా శేమో కూర్చున్న కే కూర్చుని 
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“మాట్లాడ శేమండిీ! -ఈ యుద్ధంతో సంబంధమే చేదం 

టారా మాకు” అన్నాడు క్తిరంచిన మోసాల మనిషి, 

చెప్పొద్దూ, ఆయన కవ్వించుతున్నా డనిపించింది నాకు, 

“మా వూరు చెరువుగట్టు తుమ సై చెట్లలోనుంచీ, మా 

"దేవుడి గుడి గర్భగుడిలో నుంచ్కీ _పొట్లచెట్లు పందిరిలోంచీ, 

గొడ్లచావిడిలోంచి, గడ్జివామి చెనుకనుంచీ రోజూ చీకటి 

కొట్టవచ్చినట్లొ స్తుంది మా వాకిట్లోకి. నేనెప్పుడూ యెనర్నీ 

అడగ లేదు ఎందుకొ స్తుందని?” అన్నాను నేను. అని వూరుకో 

“లేదు. “ఇందాక నేనేనేవి కాదో చెప్పాను. ఏమి శూనో 

ఇప్పుడు చెబుతున్నా విను మహాశయా!” అన్నాను. _ చేచ్చే 

వాడినే కూడాను. కాని ఆయన వినదలచుకో లేదు. ఆయన 

వినదలుచుకున్నా, లావాటి మనిషీ అయన్ని విననిచ్చేట్లు 

కన్పించ లేను. “ఆయనిశేమయ్యా? ఏమన్నా అంటాను. 

భొ_క్తిగా మర్యాద లేకపోతే యెట్లా? అంటానా అని చూపి 

స్తానా? అమ్మకి, అయ్యకి పుట్టిన మనిషై తే ఎవళ్ళ గొడవో 

నాశెందుకని వూరుకుంటాడు. మళ్ళీ మళ్లీ మాట్లాడికే నా 

హోోల్డాలుకాదభూ; నేనొచ్చి కూర్చుంటా, కూర్చున్న తర్వాత 

చూస్తా ఆపే గాడిదకొడుకెన్వడో” అన్నాడు ఆ లావాంటి 

మనిషి. 

కత్తిరంచిన మోసాల మనిషి కోపంతో ననుకుంటా 

మునిమాసాలు మునిపళ్ళతో కొరుక్కున్నాడు. లావాంటి మని 

మీతో పోట్లాడ తాడనుకున్నాను. ఆయస నా విషయం మరిచి 

పోయాడు కదా అనుకుని బుష్పస్ట గుండీ నదులుచేసి కాలము 

"వెనక్కు. లాక్కున్నాను గాలికోసం. 



141. 

“వాలా తెలివిగా సమాధానం చెప్పాననుకుంటున్నా 

రళ్లే వుందే మోకు?” అన్నాడు నా కళ్ళల్లోకిచూస్తూ. అట్లా 

ఆంటూంకు మోకు నమ్ము రారో లేదో ఆయన కళ్ళు చికి 

లించినట్లు కుంచించుకున్న యి. కోపం ఈయనక్క్కూడా ఎక్కు 
తుంచేమోనని భయపడ్డాన్నేను. 

“అద్ కాదండీ! వున్నమాట చెప్పాను; ఇందులో 

శెలివికేటల సందక్భుం ఏముంది? నిజంగానే నాకేమో తెలియ 

దండీ యీ యుద్దాన్ని గురించి. మరి మోేేమైనా తేలు 

చేమో?” అన్నాను నడుస్తూనే. 

“వమండోయ్! ఈ హౌకిలీ యెక్టానా ఎందుకు పనికి 

రానండోయ్” శ్రున్నా డాయన. ఆయన కోపంతో అంటు 

న్నాడో, పిల్ల వాడిని మందలించినట్లు మందలి స్తున్నాడో అగ్షం 
et ప al = ధి 

కాలేదు నాకు, మాట్లాడేప్పుడు తొంగిమాచిన ఆయన పలు 

వరస చూస్తే. 

“ఈ యిద్దావా ఎందుకూ పనికిరావండ్ కోయ్” అని 

“వారు. వాలా గొప్పవారిలాగా నున్నా శే!” అన్నాడు. 

ఈసారి సం'బేహం తీరింది నాకు. 

“ఆ సంగతి నేనెలా అంటాను కానండీ. ఈ (ససంచంలో 

నాకంశే ఘనమైన మనివి నాకుకన్పించ:[ు. నేను చేసే 

పనులకం కు ఇష్టమైన పనులు కన్పించవు నాకు. నాకు నేనే 

ముద్దుబిడ్డసి. సరే 'కానండీ. నాశేమా తెలియదసంకే మో 

కంత్ క్రోపమెందుక। 0డీ” అని అర్థించబోయాను. 

(19) 
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ఇంతలో మళ్ళీ లావాంటి మనిషి మాటలు (పతిధ్యనిం 
చాయి. “ఈ జిల్లాలో నా సొమ్ము తినని ముండాకోొడు కెన 
వయ్యా. ఇంతమందికి పెట్టగా 'లేంది కైలు పెట్లో ఇంత జాగా 
దొరకదూ! చస్తాగా ఎవడి శాక - ఈత అజ్జం వస్తాడో! 

జరగనయ్యా. జరగమంకు జరగవేం పెద్దమనిషి, లాగా” 

అన్నాడు. అని (ప్రక్కనున్న మనిషిని తొయ్యాలనే అను 

కంటా నంగాడు. ఇంతలోనే వమిటో స్మరుమన్నది. పెన్తై 
అంతా పకాలువన్నది. (పక్కకి తిరిగి చూస్తే పాపం ఆయన 
లాల్బీలోంచి కబంధుడి కన్నులాగా భూస్తోంది ఆయన వీవు, 
కత్తిరించిన మోసాల మనిషికి ఇదంతా ఇమా పట్టినట్లు లేదు. 
పట్టికే నాతో__ 

“అది కాదండీ; ఇది యిదీ అని సివాంతం చెయ్యొచ్చును 

కదా అసి” అని ఎందుకంటాడు? 

“నాకు తెలియని విషయాన్ని గురించి నే నెందుకండీ 

'రాద్లాంతం చెయ్యడం” అన్నాను. 
ఠా 

ఉళ్షిదాంతం అంకే రాద్ధాంతం అని మీ అభి పాయం 

అనుకుంటా” అన్నాడు ఆయస అంటక' త్తిశేసిన తేల నిమురు 

కుంటూ. 

“అది కాదు!” అన్నా నేను, 

“అంతేలే మోరనుకునేది!” అన్నాడు ఆయన. 

“నేననుకునేది నాకు కోలియదంటాా?ి అన్నా నేను 

నిస్తుపోతూ. 



మరి 

“ఆపనయ్య వెధవ గొడన!” అంటున్నాడు లావాటి 

మనిషి. 

“నననుకునేది నాకు తెలియదనీ, మోకు ెలుసుననీ 

అంటున్నారన్న మాట!” అన్నాన్నేను నాకు "తెలియకుండానే 

మళ్ళీ. అట్లా అంటూంశే లావాంటి మనిపీ.  నామిాద పడు 

తూన్నట్లు నా కనుమానం కలిగింది. 

“నోరు ముయ్యనయ్యా అంకే”ిఅన్నాదు ఆ లావాంటి 

మనిషి నాతోనే. 

చేను నై మెబాట్టర్నయ్యాను. 

“వం! మిాశేం విన సొంపుగా లేదాలొ అన్నాను 

లావాంటి మనివీతో నే. 

క శ్ర! అవు ఆ కయి త్తంిఅన్నాడు దనడలు సాచి, 

కస్ట సొంపుగా "లేని మాట వా స్తనమే!” అన్నాడు మళ్ళీ 

సాచిన దనడలు చాస్తూ. 

*అయిలే దయ చెయ్యండి ౯ అన్నాను నాకూ 

మంశొత్తింది. 

“ఎందుకు దయ చెయ్యాలి? సీకోసమా? బలే బుల్లా 
డివే!” అన్నాడు వెక్కిరిస్తూనూ, 

“అది కాదు బొజ్జబాబూ! తమరి ఆనందంకోస మే!” 

చేను, 
“శ! ఛండాలుడు...” అన్నాడు; ఇంకా అన్నాడు; 

చెస్పుకుంే సిగ్గుచేటు కాని, 
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“మి శేమో గౌరనంగా మాట్లాడడం లేదూ” అన్నాను 

యింశేం అనాలో అప్పట్లో తోచక, 

“నోగు మూస్తావా! నెట్టనా” అన్నాడు. అని పై పై 

కొచ్చాడు ఆ లావాంటి మనివి.. 

కూర్చున్న వాళ్ళు లేచి లావాంటిమనిషిని పట్టుకున్నారు. 

పట్టుకుని “మేం పెట్టిన గడీ "నేర్చిన పాఠమూ యింకా అరగ 

"లేదంటయ్యా!” అన్నారు. అని మూలకితోసి చోట్లు లేని చోట 

నొక్కారు. నేను చెమటలు తుడుచుకుంటూ, గాలికోసం 

తహతహలాడుతూ అటూ ఇటూ చూచాను. నా (ప్రక్కన 

ఆ మనివి. నిటారుగా నిలబడి ఆ కంటిమెడతోనూ, కత్తిరించిన 

మిసాలతోనూ ,అంట క త్తిశేసిన తేలతోనూ చిరునవ్వు 

నవ్వుతున్నాడు. నాకు కోపం నచ్చింది. కొద్దిగా సిగ్లేసింది 

కూడాను. అప్పుడు నాకు తోడుకోడలు నవ్వు సంగతి గుర్తుకు 

రాలేదు. ఏం చేసేవాడినో యిప్పటికి శెలియటం'వేదు. నా 

అదృష్టం బావుండి నేను దిగనలసిన స్టేషన్లో. నైలు ఠఫీమని 

ఆగింది. జనాన్ని తోసుకుంటూ ప్లాట్భారంమిోడ పడ్డాను. 

మోకాళ్ళ చిప్పలు నెత్తురు చిమిరాయి. అయినా ఆగకుండా 

టికెట్ కలెక్టర్ కి టిక్కెట్లిచ్చి, జట్కా-యెక్కిం 'వెళ్ళదలచు 

కున్న యింటిముందు దిగి, జట్కా-వాడికి డబ్బులిచ్చి వాడిని 

చిల్లరడక్కు-ండా మేడ మెక్సైక్కిా యింట్లో కెళ్ళి కనపడని ఆడ 

వాళ్ళని దాచే తలువుల్లో “మంచినీళ్ళు యిస్తారాండీ!” అని 

గడపబయట గ్లాసు పెట్టిన చేతిని చూడకుండా గ్లాసులోవున్న 

మంచినీళ్ళు (తాగి కుర్చీ లాక్కొని కుర్చీలో శరీరాన్ని 

చేరవేసి కాళ్ళు గుంజుకున్సి కళ్ళు మూసుకుని _ నెత్తిమాద 
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చేతులు పెట్టుకుని అంట క _త్తిరేసుకున్న తల అడిగిన (ప్రశ్న 

గుర్తుకు తెచ్చుకున్నాను. “ల్పంతకీ ఇదందా 'యెందుకొ చ్చిం 

దంటారు?” 

ఆ (పే తర్వాత చాలమందిని అడిగాను, సంగతి 

సందర్భాలన్నీ చెప్పి. 

కొంతమంది నా చిన్నప్పటి స్నేహితుడు మాణిక్యాల 

రావు వేసిన (ప్రశ్న వేస్తారు నా (ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్ప 

కుండా. 
ip 

మా రాణి “మాకంత గొప్పగా మాట్లాడతారని నా 

కిదివరశీ తెలుసును సుమండీ. నేను పిచ్చిదాన్ని కాదండోయ్. ల్ 

మార పిచ్చివారను కునేందుకు!” అంటూ నా కళ్ళలోకి 

చిలిపిగా, వేడిగా, సూటిగా మాస్తుంది; చూచి గిలిగింతేలు 

"పెడుతుంది. 

స్నేహితులు “మేం అన లేదురా మాటాడటం మొదలు 

పెట్టాలేగాని నువ్వు తక్కువగా మాట్లాడవసి” అని అంటారు. 

చినరికి ఎవరూ సమాథానం చెప్పరు; ఎనరూ చెప్ప 

"లేదని చెప్పేందుకు నాకు సాహసం లేదు !! 

a, [of = 



పరిచయం 

రమణయ్యంత మంచివాడు కేడని చాలామంది అం 

టూండగా నేను విన్నాను, రమణయ్యని చేను కూడా ఎరుగు 

దును. రమణయ్యంత మంచివాడు లేడని చాలా మంది అం 

టూండగా నేను వినక పూర్వంగూడ అతన్నే నెరుగుదును. 

మున్నీ మధ్యనే నేను రమణయ్యని కలుసుకున్నాను 

గూడా. వాడు “యేంరోయ్!” అంశ. నేను “యేం్మిటా!” 
అన్నాను, “ఇవ్వాళ సీ భోజనం మా యింట్లోనే” అన్నాడు. 

ఇంట్లో వాళ్ళమ్మ పలుకరించింది. “ఇల్లు చూడ తి ల్లు 
ముచ్చటగా వుంది బాబూ !” అంది. 

“నేను అందామను కుంటూన్నది సీ కలా ెలిసిం 

దమ్మా” అనక తప్పలేదు. అనేశాను. 

పూరింట్లో పస్తులుండి కొడుక్కి. చదువు చెప్పించిం 

'దావిడ. ఇవ్వాళ కొడుకు (ప్రయోజకుడు కానటంనల్ల నల్వభె. 

రూపాయల అద్దె చెల్లిస్తూ డాబాలో నాలుగు గదులతో, 

శేడియోతో, కర్చీలతో, (డాయర్లతో', అరవై వేలు కెచ్చిన 
కోడలితో జీవిస్తోంది. అల్లాంటి మనిషి చూచి ముచ్చటపడు 
తూన్న జీవితాన్ని ఎట్లా కాదనను? 

ఇంతలోనే రమణయ్య కూతురొచ్చింది. మనువు 

రాల్నిచూచి అమ్మమ్మ ఎగిరి గంళేసింది, “బాబూ! కళ్ళు 
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వాళ్ళమ్మని గాని, మిగతా అంతా అబ్బాయే! అంటూ" నా 

కందించబోయింది. మర్చిపోయీను. రమణయ్య కూతురికి 

నాలుగు మాసాలుంటవేమో? ఆ పసిపిల్ల నెత్తుకొ చ్చిన మరో 

పద్నాలుగేళ్ళ పిల్ల జెదురుతూ నిలబడి వుంది, 

“క యమ్మా యినరు?” 

“సుబ్బి ! మా యింట్లో పనిచేస్తూ వుంటుంది. మన 

వా న అన్నాడు రమణయ్య. 

బహుశ వాళ్ళమ్మ సుబ్బమ్మని పిలుస్తుంచేమో ఆ 

అమ్మాయిని. సుబ్బమ్మ చక్కటి పిల్ల. కట్టుకున్న గుడ్డలు 

గూడా ఖర్డైనవే. ఇప్పుడు చిరుగులు జాలు వారుతున్నట్లు 
న్నయిగాన్సి బహుశ రమణయ్య భార్య తొడిగ్సీ కట్టే విడిచిన 

వేమా. ఐనా ఫర్వా లేదు. మనిషి గుండంగా, బలంగా 

కూడా వుంది. 

“అన్నంపెట్టి ఆకు రూపాయ లిస్తున్నాంరా నెలకి” ల pa 
అన్నాడు రమణయ్య. 

అయితే రమణయ్య ఫర్వా లేదన్న మాట. వాడు 

చిన్నప్పుడు చెప్పిన మాటల్ని పూర్తిగా మరచిపో లేదన్న 

నాట, సనిచేసే వాళ్ళం కే (పేమవున్నది వాడికి. చేకంకే 

ఆ పిల్ల అంత బలంగానూ, చక్క_గానూ వుండేందుకు అన 

శాశా లుండి వుండవు: ఆ అమ్మాయంకే గౌరనము లేందే 

ఆ యింట్లో అట్లా తిరగగలుగుతుందడా? 

ఇన్ని చేస్తూ గూడ రమణయ్య సుబ్బమ్మని సుబ్బి 
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ఆని ఎందుకనాలో నాకు తెలియలేదు. కాని అప్పుడే అడి 

చేందుకు వీలు లేకపోయింది. 

రమణయ్యా, నేనూ చాలాసేపు మాట్లాడాం. మాట్లా 

డిన తర్వాత రమణయ్యం శే నాకున్న న్వతంత్రంలో కొంత 

గౌరనంకూడా యిరుక్కుంది. వాడు డబ్బంకే కావీనం 

చూపించడు. తిండికి గుడ్డకి "కావలసినంత ఖర్చు పడతాడు, 

భార్యతో మికార్ల కి వెళతాడు. సినిమాకు వెళ్లే “బాక్స్లో 
తప్పితే కూర్చోడు. (పజలంకే వాడికి అపరిమితమైన (చేమం 

వున్నవాళ్ళ దగ్గర వున్నట్లుగానూ, లేనివాళ్ళు దగ్గర లేనట్లు 

గానూ, రాబడతాడు. 

అదీ కాకుండా యింటికొ చ్చే అతిభులకోసం రెందు 

గదులు (సత్యేకించాలనీ, వాళ్ళ కేమో యిబ్బంది "లేకుండా 

వుంజేటట్లుగా చేయాలనీ వాడు స్టాన్ వేస్తున్నాడు. వాడికి 

గాంధీ మహాత్ముడంశే అపరిమితమైన గౌరనమూూ, భక్షీని. 
కాని ఈ మధ్య వాడు రాచకీయాలు వదిలి పెట్టి (పజాసేన 

చేస్తున్నాడు. (ప్రజాసేవ వేసేవాడు రాజకీయక క్షలు "పెట్టు 

కుంశే యెట్లా? అందుకనీ ఆ కక్షలు వదిలేశాడు. రాజ 

కీయాలు చర్చించడు వాడు. కావాలంశే ఆత్మని గురించీ, 

మనసును గురించీ మన_స్తత్యాాన్ని గురించీ ఎంతస్నేపైనా 

చర్చించగలడు. “మనలో మాటిగా ఇంకో మాట 

గూడా అన్నాడు. “ఈ రోజుల్లో యేమంచే యేం కొంపంటు 
కుంటుందో చెప్పలేంరా. అందుకనే యెప్పుడైనా వుత్తరాలు 

(వాసినా అధ్యాత్మిక విషయాలూ, శాస్త్రీయ విషయాలూ 

(గాయికాని రాజకియాలు మట్టుకు (వాయకు” అని, 

vi 



J 
ఎందుకనో వాడన్న మాటలంటే నాకు గురి కుదర 

లేదు వాడన్న మాటలు యెనరూ అనరనికాదు నేననేది, 

ఆ మాటలు వాడెట్లా అనగలిగాడా అని. ఇంతకు పూర్వం 

యిట్లా మాట్లాడేవాడు * గాదు. మనం (బకిశేది నాలుగు 

రోజులేననీ, యీ నాలుగు రోజులూ వా డేమనుకుంటాడో, 
పీ డేమనుకుంటాడో అనుకుంటూం కే ఆ (పొద్దు కాస్తా గడచి 
పోతుందనీ, మన మేమనుకుంటూన్నా మో తెలనక పూర్వమే 

మన నాలుగు రోజులూ నడచిపోతాయనీ అనేవాడు ఇప్పుడు 

ఏడికి విమగుడెలా దొంికిందిరా అనుకున్నా న్నేను. 

అయినా నేనేమా అనలేదు, వాడా మాటన్నప్పుడు 
యేమో అనకేము ఈ మాటన్నప్పుడూ యేమో అన లేదు. 

కాని వాడిలో వున్న ఒక గుణాన్ని మాతం. నేను _ 
నాలో నేనే _ పొగుడుకొంటూంటాను; నా దగ్గర వాడు 
దాచిన విషయమంటూ లేదు, 

వాడు పెళ్ళి చేసుకొన్న తర్వాత యిదే మొదటిసారి 
చేను వాడిని కలుసుకోనడం, వాడెప్పుడూ అందమంశళే పడి 
చచ్చేవాడు. ఒకసారి మము శ్రి ల్నెరిగిన అమ్మాయి . అంద 
మైనది “అన్నయ్యా ! కనర్లు తెచ్చిపెట్టవూ 'పాస్కూూలు 
నుంచి నువ్వు నచ్చేప్పుడు” అం'క్కే “ఇంకెనరన్నా అడిగితే 
'యేవోగానిం 'నువండిగితే కాదన లేను” అన్నాడు. డబ్బుగూడా 
పుచ్చుకోలేదు. 

పాపం ఆ అమ్మాయి రెండు మూడు రోజులు నరసనచే 
నచ్చింది. “తెచ్చావా అన్నయ్యా!” అంటూ. మూడోనా 

(19) 
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డనుకొంటా “తెచ్చాను. గదిలో పెట్లో వున్నాయి, రా 

యిస్తాను” అన్నాడు. ఆ అమ్మాయి గది గుమ్మంవరకూ 

వెళ్ళింది. మేం నసారాలో కూర్చున్నాం. మా నాడు గూడా 

వెళ్ళాడు ఆ అమ్మాయి పాముని చూచినట్లుగా పరుగెత్తు 

కొచ్చింది నసారాలోకి. మా వంక మాచి, యీడుస్తూ 

యింటికి వెళ్ళింది. మా వాడు గూడ నచ్చాడు వసారాలోకి* 

“యేమ్మిటా” అంకే ముఖం "తేలవేశాడు. వాడికి అందమంశే 

అంత (పేమ. 

వాడికున్న (పేమ గుడ్డిది గాదు. చదువుకున్న అమ్మా 

యిస్కీ అందమైన అ మ్మొయినీీ శెలివిగలడాన్నీ పాడగలిగిన 

దాన్నీ డబ్బు లేక పోయినా సశే కట్నం లేకపోయినా చేసు 

కుంటాన నేవాడు వాడి భార్యని నేనై తే చూడ లేదు గాని 

చమూాచిననాళ్ళు చెబుతుండగా విన్నాను. ఆ అమా శ్రయిలో 

ఆ అన్ని గుణాలు వున్నవి. దానికితోడు అరవై వేలు గూడా 

పట్టుకొచ్చింది. 

"పెళ్ళయిన ఢొడ్త రోజులలో కొంతమంది వాడు 

చెప్పిన మాటలన్నీ మరచిసోయాడనీ డబ్బుకి కక్కు_ ర్మిపణ్ణా 

డనీ అన్నారు. ఎంతనరకు నిజమని అడిగాను వాడిని. “అప్పుడు 

వాళ్ళందరికి ెళ్ళీడుకొచ్చిన ఆడవిల్లలున్నా(రా” అన్నాడు 

రమణయ్య, 

తర్వాత తన భార్య సంగతి చెప్పాడు : భార్యతో 

వాడు కావాలని అనుకున్న లక్షణాలన్నీ వున్నాయి. కాని ఆ 

అమ్మాయి ఇంగ్నీము చదువుకో లేదు. మొట్టమొదట తానే 
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చేర్పవచ గని అనుకున్నాడు కాని తర్వాత ఆ అవసరం 

కన్పించ లేదు. రాను రాను అననసరం అని గూడా దృఢంగా 

నిశ్చయించుకున్నాడు. వాడు చెప్పిన కారణాలన్నీ చెప్పగల 

గడం కష్టం. వాడింట్లో (ప్రతి గది తలుపులకి, కిటికి తలుపులకి 

కన్టెన్గుదుకూ ఈ అభిపాయానికీ ఏ విధమైన సంబంధం 

లేదని గూడా చెప్పాడు నాదు. అనం అందానికి శా శ్రీయ 

కారణాల్లో కట్టాడు. తెరలన్నీ ఆకాశం నీలిరంగుతో వుం కే 

కళ్ళకి మంచిది. వాడు డాక్టరు. వాడు చెప్పినది కాదనగల 

తాహతు "లేకపోయింది నాకు. నేను కాదనలేను. 

వాడు భార్యకు పూర్తి స్వాతం త్యం యిచ్చాడు. 

అత్త కోడళ్ళ మధ్య వచ్చిన చిన్న చిన్న తగాదాలన్ని 

సన్యంగా పరిష్కరించాడు. అటు అమ్మకి తనంకే కొడుక్కి 

యెంతో భకి వుందని నమ్మకం కలిగింది. ఇటు భార్యకి 

తనంశే భర్తకి ఎంతో (పేమ వుందనే నిదర్శనమూ వుంది. 

వాడు “మాలో మాటి”గా ఇంకో నిషయంగూడా చెప్పాడు. 

వాడి భార్య పతి శనినారమూ తలంటుకుని తులసిపూజ 

చే ' స్తుంది. 

చాలామంది భార్యలు చేస్టుంటారు. అందులో విశేష 

మేమో "లేదు. కాని రమణయ్య చాలామంది భ_ర్తలలాంటి 

వాడు కాదు. వాడు రాజకీయాలు వదలుకున్నాడు కాని 

శాస్త్రీయమైన విషయాలు నదలుకో లేదు. వాడు కాలేజీలో 

చదువుకొనే రోజులలో నాస్తికులు రామచం(దరావుగారి 

శిష్యులు. ఇప్పటికి వాడికి ఆ ఉద్దేశాలు బలపడుతూ నేవుంటం 

వల్ల మార్చుకోవలసిన అనసరము కలగ లేదు. నా సికళ్యా 
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నికీ, రాచకీయాలకీ ఈమధ్య 'యేర్చడిన. నంబంధాలనల్ల వాడి 

ఉధేశాలు చెదర లేదు. ఇవ్యాళ వాడిని వేదికెక్కి నాస్తి 

కత్వాష్ని గురించి ఉపన్యాస మియ్యమం శే వాడిన్వకపోవచ్చు. 

అది వేరే సంగతి. 

“చెప్పి మాశావురా?ి అన్నాను, 

“నేను చెప్పనూ లేదు. చూడనూ లేదు”. 

“స్వాతం త్యానికి అడ్డము వెళ్లే దలచుకో లేదా!” 

“సీ విండాకూడు.” వాడంత తెలివితక్కు సవాడు కాదు. 

“మరెందుకని చెప్ప లేదు చెప్పినా వినదనా?” 

“ఏడిశావు!” వాడి మాటల్లో అధికారం వుంది, 

“మశేమ్మటా?ి 

నాడు మాట్లాడ లేదు. ఏమిటో గొడన వుందనే అను 

మానం వేసింది నాకు. వీడు వెప్పీవుంటాడు. కాని వీడు 

చెప్పిన కారణాలు ఆవిడకి అవగాహన అయినుండవు. వీడేదో 

శాన్ర్రం నిప్పి వుంటాడు. రెండు మూడు రోజులు యిద్దరూ 

అన్నాలు. ినివ్రందరు తర్వాత ఆ ఒక్క విషయంలోనూ 

“న్య క్షీ స్వాతంత్ర్యం” ఇచ్చుకున్నా శేమో, కాని. వీడంత 

శెలివిశక్కునవాడు గాదే! నచ్చశచెప్పగల కక్కి వుందే. నేను 

ఫోర్తుఫారం చదువుతూండగా “నెహ్ఫూ ఆత్మకధ చది 

వావురా” అంకే మూడు రోజులు ఆ ఆత్మకథలో చేను చద 

నని వాట్నిగురించి ఉపన్యాసం యిచ్చాడు. అప్పుడు వాడి 

శెలివి చూచి ఎంతో అశ్చర్యపడ్డాన్నేను. 

రమణయ్య యింకో “మాలో మాట” చెప్పాడు : 

తలంటుకొని భార్య తులసిపూజ చే స్థుంశే వాడికి మాడబుద్ధి 
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అవుతుంది. అప్పుడు (కొత్తకాంతి అవిడ ముఖాన్నంతొ మెరి 

పించుతుంది. ఆ చిక్కు- తీయని తడి తల్కా ముడిపకడని ముడి 
తడి ఆరని కుంకుమా, పసుఫు పూసుకొన్న కాళ్ళు పాయల 

మధ్య పడిన సచ్చని బియ్యం, వింతగా అకర్షి స్తుంది వాడిన 

ఆనాడు వాడిలో ఆ వారం రోజులలోను న్మిదవోరున్న కాళ 

లన్నీ మళీ చిగురుస్తాయి. వాడి MEE 

త కోణాలనుంచీ ఇంతనరకూ బూడిద కస్పుకున్న నిస్తూ 
రన(లు లేస్తాయి. ఆ Cs సోయిన 

విసుగ్యూ కోపమూ అనవ్యామూ, కార్యక్రమం అన్నీ నుడి 

గాలిలో యెగిరిపోకోయి. మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య దాసుల 
బారులు తగ్గిపోతాయి. ఆ ఆవిడలో యింకా తనకు తెలియని 

తాను తెలుసుకోలేని చీకట్లున్నాయనీ, తాను తడనని వెలుగు 

శాంతులున్నాయనీ వాడికి గుర్తుకొస్తుంది. ఆ చీకట్లో 
లోతులూ వెలుగుల కిరణాలూ, తడివి చూద్దామనే కాంక్ష 

అప్పుడుగాని కలగదు. వాడికి. ఆలాంటి అనకాశాన్నిచ్చే 
తులసిపూజ మానమని యెట్లా చెప్పగలడు? + 

రమణయ్య వాలా చెప్పాడు. చేనేమో చెప్పలేక 

పోయాను, వాడు (కృతికి భకుడేమో ; దాసానుడాసు 

డేమా! వాడిని చూచి నేను అసూయపడ లేదు; నే౫కుగుడా 

మనుకున్న (ప్రశ్న మరచిపో లేదు. 

“ఆ యమ్మాయి “మనవాళ్ళే”నంటావు గడా _సుల్చీ 
అని పిలుస్తావేమిరా?” అన్నాను. మనవాళ్లు కాకపొతే వాడు 
సుబ్బీ అని పీ పిలిస్తే చేను యేమని అభ్యంకకం చై ప్పేనా, వాడినో! 

అప ఫీ 



పులి వేక ఆట 

ఒకానొక రాష్ట్ర ముఖ్య పట్టణంలో ఉగాదినాడొక 

విందు జరుగుతోంది. ఆ విందుకు మర్మత్రుల్యూ సామంతులూ 

అనేకమంది విచ్చేశారు. వారిలో మహిళలూ, (క్రీమంతులూ, 

“అతి” ఛాషులూ, మితి భాములూ* గూడా వుంటారు కాబట్టి 

వున్నారు. అందరూ. విందుకని ఆసీనులయ్యారు, తరువాతి 

కథ్మాక్రమంలో యీ (క్రింది నంభాపణ విననచ్చింది 2 

“మో కుండే దీ వూళ్లోనే నాండీ?” 

“కానండి” 

“ఎప్పట్నుంచుంటున్నా రిక్క-డ?ి 
“ఆశేళ్ళవ్రతుంది.” 

“ఆ శేళ్ళంచే యేంవుంది లెండి! మా వారిక్కడకొచ్చి 
డా దాపొక పాతి కేళ్ళన్నా జాతుంది.” 

ఉబ్రశ్రే యీ పట్టణంనంతా కొట్టిన పిండై వుండాలి.” 
దట eI pa 

“పిండివంటలు గూడా బాగానే లొట్ట లేసుకుంటూ 

తింటారు వారు. అందులోనూ చాలాకాలం (ువ్మాచారిగా 

వున్నా శేవోల పొరుగింటి ఫుల్ల కూరిగూడా రుచేవావకి.” 

“అదుగో, అక్క_డ యెదుకుగా కూ౩గ్బున్న వా కేనా 

మో వారు?” 

y# 
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“అంతమాత్రం గూడానా. ఆయనెవరో మంతిగారైై 

వుంటారు. మా వారు ఉత్తర (పచేశస్థులు” 

“క అలాగా. అందులోనూ గఢవాలీ వానై కే యీ 

పాటికి యెండలికి నల్ల కప్పేసుండాలి. చెట్టూ చేమా లేని 

నల్లరాళ్ల కొండలాగా.” 

“మా వారలాగాదు. అదిగో ఆ (పక్కన పండు నిమ్మ 

పండు మ'లే వున్నాశే, వారు. అప్పుడప్పుడు ఆస్థ్మా నస్తూం 

టుంది వారికి. కెన్నిస్ ఆడతారు. నేను దగ్గర లేనప్పుడు 

పిల్లికళ్ళ ఆడవాళ్ళంశే మోజు మాపిస్తారు గూడాను.” 

“మికు చాలా నొప్ప పరిశీలకుల్లా వున్నారు; అతి” 

భాషులుకూడా కాదు. త 

“ఎవరి భర్తల్ని గురించి వాళ్ళా మ్యూశంవైనా పరి 

శీలన చెయ్యకపోతే ఎలా లెండి! ఆ మాటకొస్తే అందరు 

మగవాళూ అంతే” bs 

“ఆస్కార్ వైల్లు పుస్తకాలు బాగా చదివినట్లున్నారు 

మీరు.” 

“*చదన లేదని అననుగాని, మొత్తాని కది నిజంకూడా 

కదండీ?” 

“ఐతే మో వారికి మోసమే నృత్త పోయిందం 

టారా?ి శ్ 

“ఆ మాట అంత వయసొచ్చి నాయన్ని గురించి ఎలా 

గంటాను కానీండి, నలుగురు ఆడవాళ్ళతో కలసి మెలసి 
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మాట్లాడడమంశే సరదా. పడతారు; అంతే. చూడండి! ఆ 

(పకథానున్న మహారాష్ట్ర (వాహ్మణావిడతో ఎలా మాట్లాడు 
తున్నారో.. ఆవిడగూడా ఆ రాగిజుట్టూ, పిల్లి కళ్లా.. .చీర 
కట్టుకోకపో కే అచ్చంగా “యురీ సు చేసేలాగా "ఫంటుంది 

కదండీ. జై 

“ తెల్లవాళ్ను తెల్లవా శ్ళంటారుగాని, మన నల్లవాళ్ళ 

ముండా "తెల్ల వాళ్ళెందుకు పనికొస్తారండీ. అశేవియా ఆడ 

వాళ్లే ముందు ఒం కెల్లాగా.లె 

“ఏమిటో. నా ఊవా కందని మాటలాడుతున్నారు 

మోరు; విందు భోజనంలో ఆారసిలినవుడు కా_స్హ గ్రీలంశే 
గు రందిగి మాట్లాడాలి మరి,” 

“మా ేశంలో మొల్లలున్నారు. మో "దేశంలో 

మోరాబాయ్యి మహాడేవినర్మ, శినరాణి దేవీ వున్నారు. 

వారితో" “గూడా గ్యురందిగే మాట్లాడమంటారా?” 

“వారు మాలాగా భర్తలమిాద ఆధారపడేవారు కాదు 
"గదా మరి.” 3 

“నిజవేం ననుకోండి. మ్రోరుగూడా అంత గొప్పవారూ 
నని నా అభిపాయం...అందులోనూ ఏ నౌకాభంగమో 
జరిగి వ ఎడారికో ద్వీపానికో చేరుకుంకే మాలాంటి వారొక్క- 
రుంశే'చాలు (వొద్దు సుచ్చేందుకు.” 

“మో మాటలు వింటాం శే స్లోస్తోంది నాకు మా 
పొరలాంటి మాటలన్న : 'పాపానే వోట్. మో శెప్పుడైనా 



$67 

నౌకాదళంలో పనిచేశారా? చాలా ఒంటరి _్రకుకట గదూ 

అది, ,.సశే గాని మా క్షబ్బూ అంతే. ఎప్పుడూ ఎనరూ 

వుండరు సంతోషంగా బాతాఖానీ కొట్టుకోడానికి.” 

“మధ్య మధ్య ఎవరో ఒకరు ఏ పున్తకానీకనో 

రాకనూ మానరు ఏకాంతం భంగం కాకనూ మానదు.” 

“అన్న “టా వకాంతపు కొడారలో చేయడాని కేమ'ం a వ్ర 3 
టుంది?” 

“చదరంగం ఆడుకోనచూను; సులీ మేకా ఆడుకో ను సు 
నచ్చును.” 

“ఫులీ మేకా ఆట చేతగాదుకాని నొక్కు చదరంగం 
(పయత్నేంచే స్తే అడగలననుకుంటా.” 

“పోస్రీ చదరఠఅగ వేం ఆడుకుందాం.” 

“ఆదుకు నాడుకుని అలసిపోతే?” 

“చుక్కల్ని లెక్కిస్తూ కూర్చుందాం.” 

“పనలు” 

“మారు కుట్టు పని చేసుకుందుకు గాన్సి వను నద 
పోతాను,” 

“కట్టుకోడానికి ఊలు దొరళొద్దండీ ఎడారిలో? అక్క 
డేదో కో ఆపరేటివ్ స్టోరున్నట్లు మాట్లాడ్తా శేమిటి?” 

“మిరు తొడుక్కున్న జాశెట్టు ఊలుదేగదండి నా 

(20) 
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కళ్ళజోడు కొమ్ముల్ని విరగ్దాడితే ఊలు కుట్టు సూదు 
లౌశాయి!” 

“నా జాశెట్టులో వూ లెన్ని రోజు లొస్తుంది కుట్ట 

డానికి !” 

మారు తొడుక్కున్న జూ బెట్టు ఊలూడదీసి గాదు 

చేను: కుట్టమ నేది మరో కొత్త జాశెక్టే కట్టుకోండి.” 

“మీరు భూపే ఎడారికలలు చాలా గొప్పగా వున్నా 

యండి. ఆ మనోహర దృశ్యం కళ్ళ క్కట్లినట్లు కన్పిస్తోంది. , 

మో ఫోన్ నంబరు చెప్పారుగాదు, , i 

“తప్పకుండా యిస్తానండి, వెళ్ళేముందు.” 

“ఇదిగో చూడండి; మా కనతేల వైపున కూర్చు 

న్నమ్మాయితో గూడ మాట్లాడండి మరి కాస్సేపు, మంచ 

మ్మాయి ఆ అమ్మాయి. మరీ యెనరూ మాట్లాడనట్టుంది ఆ 

అమ్మాయితో. యీ లోపుగా నేను నా కుడిచేతివై పున 

కూర్చున్నాయనతో మాట్లాడాను. ఈ మధ్యనే యినుప 
రాయి వ్యాపారంలో లక్షలు సంపాదించాడటాయన, 

* * * 

“మో రుంజే దీ వూళ్లోనా నాండీ?” 

కర్లానండి.” 

“బాలా కాలంవైందా మొ రిక్క-డికొచ్చి,” 
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“జానండి,” 

“మరీ యెండలు మాచ్చేస్తున్నా యండీ,” 
a 

' “నిజ్రవేం నండీ? 

“మరీ మొన్న గురువారం దుమ్ము శేగ్దాటిందండి 

వర్షంలో ' 
యె 

ఉక్టొనండ్షి. 

“జీపేసు కెళుతున్న కంటాక్ట రొకరు జీపుతోపాటు 
ఎగెని పడ్డాడండీ ఆ గాలివానకి.” 

“నిజంగానే!” 

“నింబేర్చాట్లు బాగానే వున్నాయ్ గదండీ” 

“బాగానే. వున్నయ్యండి” 

“లోడి పలానంశకే మహో యిష్టం నాకు మీకూ. ,.” 

“యిప్ట వేంనండి” 

“మికు వకాంతవు శుడారులంకే సరదాయీ నాండీ” 

కవం నన్నారూ?” 
“ఎడారి” 

“నాకా ఆలోచనే రాలేదండీ ఎప్పుడూను.” 

“*నాస్నేహితురా లొకావిడ బలవంతం చేస్తోంది వెళ్లా 

మని. రెండు మూడు రోజున్లో వెళ్లానని చూస్తున్నా. ఆ 

బెజారి సీఠడా మల్లెదోటలూ, మొగలి పొదలున్నూ,,.” 
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ళవోలా చావుంటుందాండీ” 

“అహా! అక్కడి కెళ్ళి వులీ మేకా అట ఆదుకుంటాం 

మేం. శా గత్రిళ్లు చెల్ల కిలా పండుకొని చుక్కల్ని లెక్కించు 

కుంటాం” 

శ్బ'లే రొమాంటిగ్గా వుంటుందండీ అట్లా ఐతే 
(౧ గా 

“మోకు రొమాన్సంశే భాగా యిస్ట్రమా?” 

“అనుభవించ లేదండి.” 

ఉనిజ్ర-వే+ మరి వులీ మేక ఆట?” 

“మా తాతగారు చేర్చారు నాకు నాలుగోళ్ల ప్పుడు.” 



గర్భస్రావం 
రచయితే రచనని విమర్శకుడు విమర్శించాడు; జబాగుండ 

"లేదని. / 

“రచనలు చెయ్యడం చేతగానివాళ్ళందరూ విమర్శకు 

లయ్యారు” అన్నాడు రచయిత విమర్శకుడితోో. 

విమర్శకుడు మాట్లాడలేదు. 

రచయితా విమర్శకుడూ మిత్రులే ఇవాలకాలంనుం చి. 

“రచన బాగుండలేదంశే వమైనట్లు?! అలాగేనా విమ 

రించవలసింది?” అన్నాడు విమర్శకుడు. అని, “ఐనా నాలో 

నా రచనల్లో ఆ ఛాయలున్నాయి _ యా ఛాయ లున్నా 

యన్నావు నువ్వు. ఛాయలు మనుషుల్లోనూ, రచనల్లోనూ 

వుండవు. సూర్యుడో, చందుడో, దీపమో వుంశే ఛాయలు 

పడతాయి గాని, వూరికే పడవు. _ విమర్శకుడి కా మాతం 

గూడా తెలియకపోతే యిట్లా? అనడిగాడు. కవ్వించుతూ 

విమర్శకుణ్ణి. 

విమర్శకుడు మాట్లాడ లేదు. 

“నా రచన చదివి వినిపిస్తే నా భార్య భోరుమంది, 

ఇరుగు పొరుగంతా హోరుమంది” అన్మి ఆగి చూశాడు రచ 

యిత్క  విమర్శకుడిప్పుడైనా ఆశ్య్వాసన ఇన్వకపోతాడా 

అన్నట్లు. 
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విమర్శకుడు మాట్లాడ లేదు, 

“ఇదిగో యిటు చూడు చేస్తం! రచన చెయ్యడం 

అంజు మాటలు గాదు; బిడ్లను కనడంలాంటిది. బిడ్డను కనేం 

దుకు ఎంత కష్టపడాలో నీకు తెలియంది కాదు” అన్నాడు 

అర్థించుతూన్న ట్లు, 

“విజనే. నాయనా! కాని యేం చెయ్యను? నువ్వు 
కన్నది మృత శిశువుని. చచ్చిపోయి గర్భం బయటబడ్డ 

బిడ్డని. చూచి “ఆహా! యెంత చాన్రంది!! అని మెట్లా 
అనను¥ి అన్నాడు విమర్శకుడు, 

రచయితే మరి మాట్లాడ లేదు. 

Pr, JR 



తీఠని కోరిక 
నా పసుపూ కుంకమా చల్లగా వుండి ఆయన 

గారుండగా నే నేనిల్లాగే కళ్ళు మూస్తే అంతే చాలు, ఆడ 

డానికంతేకంకు అదృష్టం యింేవి కావాలే, ... ,.అనేదిమా 

అమ్మమ సెం 

అచే ఆవిడ ఆఖరి కోరిక. ఆ కోరిక (ప్రకారమే కాలం 

వెళ్ళమార్చుకుని 'వెళ్ళిపోయిందావిడ. మా అమ్మమ్మ నిజం 

గానే అదృష్టనంతురాలు, 

అంటే 

మా కాతయ్య (ుకికుండగానే చనిపోయింది కాబట్టని 

కాదు. మా అమ్మమ్మ మనసారా నమ్మి, నోరారా చెప్పిన 

కోరిక అదొక్క-చే కాబట్టి. ఆ కోరిక నెర వేర్చుకుని మరీ 
కాలధర్మం చేసింది కాబట్టి. 

కాలధర్మం అంకే గుర్తుకొచ్చింది. వ కాలాని కా 

కాలానికొక ధర్మం ఉంటుంది. ఒక కాలాని కధర్మంవైంది 

ఇంకో కాలానికి ధరం కానచ్చుగడా, అందుక వేంవేవోం 

నాకోరికల్ని తలచుకున్న ప్పుడల్లా మా అమ్మమ గ గుర్తు 
కొ స్తుంది కోరికలులేని కాలమంటూ కాలం వొకటుంది. ఆ 

'కొలం యీ మామూలు కాలాల్లాంటిది కాకవోనచ్చుగాకం 

అది. కాలమే కాదని కొందరం కు అంటారుగాక. 

రకల్మి జయించడం మంచిదని అన్న వాళ్ళున్నారు 
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కోరికలు శతృవులనుకుని రుణశేషమూూ, శతృ శేషమూ వుంచ 
రాదని అన్న వాళ్ళు వాళ్ళు. 

కాని ఇక్క-జే వున్నదొకా కిటుకు. శతృశేషం వుంచని 
వీరులు చాలమందున్నారు. ఆ చాలమంది చర్మితలో తాత్కా 
లికంగా ఒక వుటనో, అభ్యాయాన్నో ఆ(క్రమించుకుని నిమ్మ 

మించారు. ఐతే అజాత శ్మత్రువులున్నా శే, ఆ అజాత శతృ 

వులు అచం(దతాగార్క-ం నిలబడినా నిలబడకపోయిన్యా నిల 
బజే అనకాశం వున్నదని అప్పుడప్పుడూ మన కనిపి స్తుందే. 
వుంటూనే వున్నట్టు మనక్కనిపిస్తూనే వుంచే. 

ఇందులో ఎవరు గొప్ప!_శతృ శేషం వుండని వీరులా, 
అజాత శతృలా, ,.. ,.ళోరికలు జయించినవారా? కోరికలే 
'లేనివారా? 

ఈ (పశళ్నలు నేను వుట్టి బుడ్దెరిగిన తరా్యత చాలా 
సాన్లు వేసుకున్నాను. సమాధానం తేలిగ్గా చేతికి చిక్కలేదు. 
చేను చిక్కులో పడ్డాను. చిక్కులో చిక్కుకున్న చిక్కులో 
పడి ఉక్కిరిబిక్కిరై పోయాను. చిక్కి_పోయాను శారీరకంగా 
కాదు ఆ చిక్కుల్లో. 

అడిగేవారికి చెప్పేవారు లోకునని మనందరం ఒప్పు 
కుంటాం. ఆ. గొప్పదనం అడిగేవాడిలో లేదు,  వాడడిశే 
(పశ్నలో వుంది. ఆ మాటకొ స్తే వాడడిగే (పశ్నలోనేకాద్కు 
(పలి (ప్రశ్నలోనూ నుంది. 

అందుకనే ఈ (పపంచం ఒక్ "పెద్ద (ప్రశ్నార్థకం, అశ శశ 
అం కే బహు గొప్పదన్నమాట, 

a 
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ఎంత గొప్పది కాకపోతే ఏ కోరికలూ శేని కాలం 
లోంచి, కోరెకలన్నో వున్న కాలంలోకి దొన్వకొస్తుంది? ఇది 

సురోగమనమా? తిరోగమనమా? ఏ గమనమైనా గమనం 

మాత్రం జను కదా. 

ఈ గమనంలో మనం వున్నాంగడా, అదీ అసలు 

విషయం. నేను వున్నాను. మోరున్నారు, ,.మనం వున్నాం. 

వున్నాం కనకనే నేననేనన్నీ మో రనకపోయినా వింటు 

న్నారు. మిరు వినాలనేనా కోరిక. లై 

నా కోరిక లన్నింటిలాణ్కే యీ కోరికా కరిమింగిస 

వెలగపండై తే ... అని నా సంచేవాం. ఎందుకంకే నాకు 

సంచేహోలెక్కు.వ. ఆ సంబేహాల్లోంచే కోరికలు ఫుట్టొచ్చినై 

నాకు, 

ఆ మాశే ఒకసారి నేను మావారితో అన్నాను. 

వాశేమున్నారో తెలుసా? చేహం వున్నంతకాలం యా 

సందేహాలు కెప్పనన్నారు. _ ఐలే, కోరికలూ తప్పవు గడా 
అన్నాను. 

+. కోరకలంశు నువ్వనుకునేదాన్ని బట్టి వుంటుంది ... 

అన్నారు వారు, 

కోరికల్లో గూడా తెగలూ,.. తరగతులూ వున్నవి 

అన్న సంజేహం అప్పటిగ్షాని కలగ లేదు నాల... కోకికలలో 

తెగలూ? తరగతులూ తీవ్పించుకో లేనివాళ్ళం తంగమిటాా 

తెగలూ "లేని సమాజాన్నెలా నృష్టించుకోగలమా! అన్న 

సందేహం కలిగింది. 

(21) 
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పోనీ, 

తెగలూ తరగతులూ లేని సమాజాన్ని సృష్టించు 

కున్ననాడు, కోరికల్లో తెగల్యూ తరగతులూ. లేకుండానై నా 

పోతాయా అని ఇంకో సందేవాం వచ్చింది. 

నాకింశే కోరికా లేదు ఈ ఒక్క సందేహం తీర్చండి 

అని అడిగాను మావారిని. 

చచ్చాం,..... అన్నారాయన. అంటూనే పగలబడి 

భవులో అంత ఆనందం వుంటుంది జానంన్ను... 

అనుకున్నా న్నేను, అమాయకంగానే. అప్పుడుగాని మా 

అమ్మమ్మ అమాయకత్వం నాకర్థం కాలేదు. 

మా అమ్మమ్మ కోరకున్నదీ అంతే. ఇావులో 

సుఖాన్ని. 

ఎంతె స్వార్థం 

అప్పటికి మాజమ్మమ్మింకా చనిపోలేదు. అమ్మమ్మా, 
అమ్మమ్మా, కాతయ్యకం కే ముందు నువ్వు చనిపో చే, 

తాతయ్య కబ్బంది కాదూ? అసడిగేశాను, అడిెేేేశానే గాని 

అసగా నే నాలిక్కరుచుకున్నాను. 

చానుకంకే (కుకు గొప్పదనే అయ్యుండాలి మా 

అమ్మమ్మ ఉగ్దేశం. ఆ గొప్పదనం మా తాతయ్యకు దక్కా 
లనే అయ్యుండాలి ఆవిడ కోరిక. అంత గొప్ప (బతుకును 

తాతయ్య కస్పగించి నిస్వార్థంగా తాను కళ్ళు మూసుకోసన 
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డమే, తాతయ్యంకే తనకున్న (ప్రేమకు తార్కాణం అను 

కునుండాలి మా అమ్మమ్మ. శ 

కాబట్టి అమ్మమ్మ చచ్చిపోయి సుఖపడదామని కాదు 

అనుకుంది, (బతుకులో వున్న సుఖాన్ని కాదనుకోనడ నే 

గొప్ప అనుకుంది. తాతయ్నుకంశు ఎక్కు.వకాలం (తికి, 

తాతయ్యం కే వున్న బంధాన్ని తెంచుకో లేక బాధసజే కం శే 

తనకు తెలియకుండా ఆ బంధం తెగనిపోతేనే మంచిదనుకుంది. 

ఇదింకా గమ్మత్తుగా వుందనిపించింది. 

ఐతే అమ్మమ్మ నద్దనుకున్నది (బదుకులో వున్న 
సుఖాన్నీ "కాదు తీయదనాన్నీ కాదు. కాతయ్యకంశే 

ఎక్కువ కాలం (బతికి కే _్రతుకులో నుచి చూడనలసినచ్చే 

చేదుని. 

ఇదంతా ఆలోచించుకుంటూ కూర్చుం కే ఎంతో 

ఆశ్చర్యం "వేసింది. ఆ ఆక్చర్యాన్న దుముకో తేక్క అమ శ్రమ్మ 

"మొహం "తేంపారజూశాన్నేను, 

అభబేంవింపే, నా ముహంనంక అచేపనిగా అట్లా 

భూస్తావ్- నా మొహానేంవైంనా కోతులాడుతున్నయ్యా 1 

అంది అమ్మమ్మ. అని నవ్వేసింది. 

అడిగితే మావారు నవ్వారు. 

అడిగి నాలిక్క_రచుకుని, ఆలోచించుకుంటూోాంశే మా 

అమ సమ శ్ర నవ్వింది, 

ఐన్సా నాకు నవ్య రాలేదు, 
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మా అమ్మమ్మ అన్న కోతులు గుర్తుకొచ్చినై.. 

కోతులక్కూ-డా కోరికలుంటాయా? 

అన్నట్టు మాననజాకికీ వాసర జాతికీ మూలజాతి 
"ఒక్క'కు అని కదూ అంటారు శాత్ర్ర వే తలు. 

చానరుల్లో మాననత్వం ఎక్కువా? 

నరుల్లో వానరత్వం ఎక్కువా? 

మనలో కోరికలు ఆ నానరత్వానికి చివ్నామా? 

మాననక్యానికి చిహ్నమా? 

ఈ (ప్రశ్న చేను కాలేజీలో చదువుకుశేప్పుడొక లక స 
రర్ గారి నడిగాను. 

శెంటికినీ..అని నవ్వేశారాయన, 

. శ్లాసంతా పగలబడి సవ్వారు చిన్నప్పుడు నేను చింపిరి 
తలత్ బడి కెళ్ళి నప్పుడు చూచి సవ్విస విల్లల్లాగా. 

నాకు నవ్వు రాలేదు కాని సిగ్లేసింది, 

ఆనాటి సిగ్గు యీనాటికి నదశ్లేదు నన్ను. 

ప్రక సిగ్గు పెట్టని ఆభరణంలాంటిదని అంటారు కదా 
అని సరిప్రుచ్చుకున్నాను గాని ఆనాడు వేసిన (సశళ్నకీనాటికీ 
నమాథానం దొరక'కేదు నాకు. 

దొరకదుగదా అని వూరుకో లేదు నేను, మా అమ్మమ 
నడిగాను. 



(గే 

చదవేస్తే వున్న మసి గూడా పోయిందనీ. ..... వం 
మాటలే అపి? అన్ది కూర్చున్న చోటునుంచి చివాలున 'లేచెల్లి 

పోయింది. 

నిజవేంననిసించింది నాకు. _చదువుకోకుండా వుంకేనే 
పోయేజేంవోంవవిపించింది, నిజం చెప్పొద్దూ? 

ఈ నిజం చెప్పాలన్న మాట గూడా నాకా చదువే 
నేర్చింది. అందుక నేనేవోల నిజానికివి రోజులు కాననేవాళ్లు 
చదువుకంకే (బతుకు గొప్పదని అంటారు. చదువు చెప్పలేని 
అనుభనం జీవితం ౫ ప్రాతుందంటారు.. నిజానికి చదువుకూ 

(బతుకళ్కూ అంత దూరం వుండదా? 

(తుక్కు సమన్వయం చదువు నేప్పుతుండా? చదు 
వుకు దండాన్వయం (బకుకు నేర్చుతుందా? 

వారిజాములందు, వై వాహీకములంచు, cas విత్త 
మానభంగమందు. , .బొంకనచ్చు నధిస...అన్నాడు (బతు 
కును కాచి నడపోసిన గుకువు బలిచ్యకవర్మితో. శాని అదీ 
మనం చదువుకున్న బేనే, 

ఈ సందేహానికి నమాభానం మావారు చెప్పారు. 

సీచ్చిదద్దమ్మా, చదునంకే గతం; (్రరుకం కే పుస్తక 
సుత, యు! రు lag moo, క త్వా 5 

(గ్రస్రుకాన్ని మనం చదువుకో లేమా? అనడిగాన్నేను. 

నువ్వు చేస్తున్న సనబేగా. , .అన్నారు వారు. 



పధి 

అదేంనం శే. కోంకట్లోలాగానే నే చదువుల్లోనూ తెగలూ 

తరగతులూ వున్నాయన్నారు. అని వూరుకుంశు బాగానే 

వుంజేది మళ్ళీ నవ్వారు. 

ఇక వుండబట్ట లే లేక + నవ్విన నాపచేనే పండుతుందిలే,. 

అన్నాను. 

అది నువ్వు చదువుకునన్నమాట కాదు. . .అన్నారు. 

జాను. చదువుకున్న చే. అమ్మమ్మ చెప్పిన చదువు... 

అన్నాను. 

అర్జంకాని చదునది అన్నారు. 
థి 

నాక్కోపం నచ్చింది, అమ్మమ్మ నడ్ధం చేసుకో లేనిదాన్నా 

"నేనని. కాని, వెంటనే తమాయించుకున్నాను; మావారు 

ద్యంచ్వార్గంగా మాట్లా డ్యారని కెలిసిందాన్ని కాబట్టి, మాట్లా 

డాశేమోనని సంజేహించాను, 

వో చదువుతో డబ్బు చేసుకోకేమేవోగాని, (కుకు 

బాగుచేసుకోగలం అన్నా శ్నేను. నా శెలివికి నేనే సంతో 

వీస్తూ. 

అదేవిటి? అన్నారు వారు. 

అర్ధంకాస్ చదునంకే మో ఉనథేశం అచేగా,, న్నా 

న్నేను, యాసారి తప్పించుకోండి చూద్దాం అంటూన్నట్టర్థం 

కాకుండా. 

ఐతే అర్థంలేని చదువు అన్నారు వాయ యీసా' రమా 

త 

న్ 
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అన్నా అడే అర్థం అన్నాన్నేను వెనుకంజ వెయ్య 

కుండా. 

ఐతే నాపచేనం కే అర్థం వంటో చెప్పు అన్నారు 

వారు. 

అది (ప్రశ్న కాదు, ఆ (పశ్నలోనే నువ్వు చెప్ప లేవన్న 

అర్థం స్ఫురించింది. 

ఆ అగాన్ని పట్టించుకోనట్టు నటించాన్నేను. అర్భాని 

కున్న అసలు అర్థం పోయి డబ్బు అన్న అర్థం ఎప్పట్నుం 

చొచ్చిందీ? ఎందుకొచ్చిందీ? అని ఆలోచనలో పడ్డాను. 

నాపచేనుక్కూ నాపసానికీ అర్గసామ్యం వున్నదా అన్న 
ఆలోచనలో పడ్డాను. 

మనిషికి లోచనాలు ముఖ్యమా, ఆలోచనలు 

ముఖ్యమా అన్న ఆలోచనలో పడ్డాను, 

నా ఆలోచన మావారికి మగత స్మిదలా కనుపించింది. 

ఆయన గాఢని(ద పోయారు, 

ఇక నా జీవితం ఇంతేనా? అర్ధం పర్ధం లేని ఆలోచనల్లో 

అక్షర్మాడినరకూ నిద్రపోకుండా వుండేడమేసా? 

తేచి కాగితంమోదపెడికే మూగభావాలకి నోరు 
వస్తుంచేమో అనుకున్నాను. ఉక్కిరిబిక్కిరి బొమ్ములకొక 

రూపం దొకుకుపుందేమో, వర్చడుతుంచేమో అనుకున్నాను. 

కొందరికి కాగీతంమోద కలం పెడిక్కే భావాలు సెల 
యేటిలా స్వచ్చంగా పరు గెత్తుతాయని విన్నాను. 
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కొందరు తమేే తెలియని ఆలోచనలు, తమే 

విభాంతి కలిగించేట్టు ఆశువుగా అనర్లళంగా' మాట్లాడెయ్య 

గలరని విన్నాను. 

నాకా రెండు శక్తులూ వున్నట్టులేవు. మనసెంత మస 
కగా వుంటుందో మాటలంత మోసం చేస్తాయని ఇప్పటిగాని 
శెలిసిరాలేదు నాకు. 

ఇప్పుడే గాదు; ఎప్పుడూ ఇంతే. 

నాకు బాగా జ్ఞాపకం; మా అమ్మమ్మ నన్ను గడ్డం 

వుచ్చుకు (బతిమాలింది. . .చిన్నమాంనంయ్యని చేసుకోవే, .. 
అని, 

ఏం చేసుకోను? అనడిగాన్నేను, 

మా అమ్మమ్మ చేసుకోమనేది సెళ్ళి అని నాకు తెలుసు. 

ఐనా అడిగాను. అప్పటిని నేను మావారిని కలుసుకోలేదు. 

అన్నట్టు మావారు మా చిన్న మా(నయ్య వాకు కాలే 

జీలో నాతో పాటు చదువుకున్న వారు. మా అమ్మమ్మ నన్ను 
(బకినూ లేప్పటికి నేనింకా కా'లేజీలో చేరలేదు. 

ఉఊరుకోమ్మా. + +దాసికింకా చదువుకో వాలనుం బేవోం 

=, అన్నాడు మా చిన మా(వయ్యప్పుడు. మా చిన 

మా(వయ్ల చాలా మంచివాడు, నేను కాలేజీలో చేరగానే 

పెళ్ళి చేసేసుకున్నాడు వూళ్లో చదువుకోని ఇంకో అమ్మాయిని. 

ఏం చేసుకోను? అన్నదానికి సమాధానం అంత లేలిగ్దా 
దొరుకుతుందని అప్పటిగ్దాని తెలిసిరా లేదు నాకు, 
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తర్వాత చెప్పానుగదూ మానా? కాలేజీలో కలుసు 

కున్నానన్సి అదింకా గమ్మత్తు. 

చేను (పశ్నడిగితే శ్రాసంతా పగలబడి సవ్విందన్నా నే, 

అప్పుడా క్లాసులో మావాగూ వున్నా. అప్పటికింకా మా 

కలగానే వేను నరండాలోంచి పెళ్ళి కాలేదు. ఆవేళ కా 

వెళ్ళుూంశే చ్చి. = ఇందాక చేన్నవ్య లేదు... 

అన్నారు. 

వం? అండాననుఖున్నాను. బావుండదని వపింటీ? 

అన్నాను. 

ఏమిశేదు, నేనూ అందరితో పాకే అనుకున్నా శే 

వోంననీ, ,.అన్నారు నీళ్లు నముముతూ. , 

చేననుకో లేదు, , .అన్నాను. 

నిజం? అన్నారా యన ఎగిరి గంశేసినంత పని వేసి. 

అబద్ధం కాదు అన్నాన్నేను. 

ఐతే మీరూ నన్ను (గేమి స్తున్నారన్నమాట, పఫ్ 

అన్నారాయన ఎగిరి తన చెవుల్ని తానే నమ్మ లేకపోతూ 

న్నట్టూ. నాక్కూడా ఆ మాటలు వినబడీ నినబడనట్టూ. 

(గ్రైమంపే ఏవి(టీ? అన్నాను చేను, _ోమమూోదకం'కు 

వంవింటీమోద యెక్కున మోజున్నట్టు. 

ఆయనేంనంనుకున్నారాో*, పయో, చేనందకిలాంటి 

కాదు; మనం పెళ్ళి చేసుపందాం, = .అన్నారు. 

(22) 

న్్ 
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నాకాశ్చర్యం "వేసింది. 

ఏం చేసుకోను 2 అంకే కాబోయే పెళ్ళి 

ఆగిపోయింది. 

(గైమంకే వంవింటీ! అనగానే ఒక పెళ్ళి పొదాల 

ముందుకొచ్చి నిలబడింది. 

మంచిదే. ..అని లోపలనుకోనలసిన మాట మైకచే 
వాను. ఆ మాట (ప్రకారం పల్లి ఐపోయింది. 

ఇంకేం! అంకె బాగానే వుందనుకున్నాను. ఇక లక్ష 
ణంగా కాపురం చేసుకుంటూ, పిల్ల ల్ని కంటూ (బళకొచ్చు 

గడా మా అమ్మమ్మలాగా అనుకున్నాను, 

కాని మా అమ్మమ 'శ్రంత అడృష్టనంతురాల్ని కాదు 

"నస, మా అమ్ముమ్మకిం కెంవిం కోరకలుంజేవో నాకు తెలి 
శాగ్సి వుటన్నింటికంచు పెద్దకోరిక, చినరి కోరిక, తీరిన 

కోక నేను చెప్పిం 'జేనని మాతం హా గట్టిగా తెలుసు. 

చేను అలా కోరుకోగలిగితే ఎంత బావుండును అను 
కున్నాను. కోరుకున్నాను. ఆ కోరిక నెంవేరుతుందో. లేదో 
నాకు జెలియదు. కాని ఆ కోరకకంకే బలవ త్తరమైన కోరిక 

ఇంకొకటి క లుగుతోంది. 

ఆ కోరిక కోరుకోనడం ఎందుకో "తెలుసుకోవాలన్న 

కోరిక, 

ఆ కోరిక ఏమిటో? ఎస్పుడు కలిగిందో? ఎగా కలి 
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గిందో?, , ఇంకా ఇలాంటి లక్ష (ప్రశ్న లెన్ని వేసినా మోకు 

నేను సమాధానం చెప్పగలను. జ 

కాని ఎందుకు! అన్న (పశ్నకు ఇంతనరకు నాకు 

జవాబు దొరక లేదు. 

గాఢ నిద పోతూన్న మా దొరగారి గూడా వేపి 

అడిగాను. 

కసుకోకోకుండా, విసుక్కోకుండా నే చెప్పిందంతా 

సావధానంగా విన్నాము. విని, అర్థరా శి యో మద్జాబలదరు 

చేమిటీ...అన్నాయ నవ్యతూం. 
శా ఎ 

నా కోకిక ముక్జలకక్తనా! ఐతే మాతో నేనిక మాట్లా 

శాలల ఇది అస్థరా( Ss యా (సశ్న చేసింది 

నువ్వొక్కదానివే వే కాదు...అని బుజ్జగించబోయారు. 

ఇంకా యీ గదిలో యెనరున్నారు మీరూ నేనూ 

తప్ప? అన్నా న్నేను. 

"నేనున్నాను గడా అన్నారాయన, నావంక చిలిపిగా 

అంతలోనే మళ్ళీ గొంతు మార్చి, చిన్నపిల్లల్ని 

కోప్పడి: నక్టు నీమొహానే పొద్దుపొడన లేములే. శేప్పాద్దున్న 

తూపవ్పునా పొడుస్తుంది. ఈ లోగా కాస్సేపు కళ్ళు మూసు 

కుని నిద్రపో. . .అని కోప్పడ్డారు. 
అ 
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నా ెళ్ళయిం త్వాత్క వారిలా కోప్పడగలరని నాకు 

తెలిసిన చ్చిందిన్వా లే. 

అలాగే నా చిని కోరికా నరవేరుతుందేమో, ఎం 

దుకూ? అన్న (ప్రశ్నకు సమాభాసం దొరుకుతుందే మోనని 

అలానే చీకట్లో కళ్ళు తెకుచుకుని పడుకున్నాను. 

ఇప్పటికీ అలాగే వున్నాను. 

ఎప్పటికి నరవేరుతుందో తెలియదు. 

hm 



అదిప్పుడు మున దేశమే ! 

సా చేః॥ కార్తిచ్చారు; వెళ్ళి ఆఫీసర్ని కలుసుకో 

మన్నారు. వెళ్ళాను. కుక్చీలో కూర్చున్నాడు ఆఫీనర్ నెత్తికి 

"తెల్లటి తలపాగా చుకుని గడ్డంచుట్టూ నీలం గుడ్డ కట్టు 

కున; ఆఫీనర్ గాబట్టి "గుజంమోద భుజకీ ర్తు ర్తులతో సహో. 

“నచ్చావ్” అన్నాడు హిందీలో. 

జానన్నాను ఇంగ్లీషులో, 

కప్ప కాలులో 

“కుడికాలు” 

“అసలు పనికిరాదా?” 

కయెందుకూ పనికిరాదు!” 

“చలి అన్నాడు; యే భాషలో అన్నాడో ఇప్పటికీ 

అర్థంకాదు నాకు. 

అతనికీ నాకూ మధ్య ఒక శేబుల్ కేబుల్నిండా 
ఫైట్లు సా (కంచే ఒక కుర్చీ; ఖాళీగా వుంది. 

అందులో కూర్చున్నాను, కళ్లి క్తి చూశాడు, తలెత్త 

కుండానే తల నంచి యేదో పైల్ 3 స్తున్నాడు. 
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“ఇదొక పెద్ద ఇన్స్యురెన్స్ కంపెనీ, శీజొకీపర్ కావా 
లట వెళ్ళగూడదూ. _ పనేవీం వుండదు. గోటొదగ్గర, గోడ 
పక్కన్సే గోడకాన్ని స్టూలో, కుర్చీయో వుంటుంది. చాని 
మోద కూర్చోట వేం సని. పనేవీం వుండదు. వెళ్ళు మంచి 
ఉద్యోగ వేగా” అన్నాడు సగం హిందీలో, సగం ఇంగ్లీషులో. 

“వద్దులే” అన్నాను. 

# యే” 

ఇక్క డుద్యోగం చేసేప్పుడు గూడా కూర్చోనడం 

అలవాటు కాలేదు; కూర్చోడం అంశే నాకు వడను”అన్నాను, 

“నా మాటిను” అన్నాడు హిందీలో కాదు ఆచేశిం 
చాడు. “మాశాన్, నీకేపీ. లోటు' లేదు. దిట్టంగా వున్నావు. 
ఆరోగ్యం బాగావుంది. గట్టి గుండె నీది. ముంచి శెలివిలేట 
లునైష. ఒక్కొసారి ఆలోచించు. ఇప్పుడు నీ నయసికవై. 
తొమ్మిది; యెట్లా లేదన్నా డబై, భ్రరేళ్లు బతుకుతావ్. నీ 
కిప్పట్నుంచీ పెన్ష నిస్తే, ........ఆలోచించు; సంనత్సేరానికి 
పన్నెండు మాసాలు, నలభై పన్నెండులు నాలుగునందల 
యెొన్నభె , నాలుగునందల యొన్థఖె నెల్లకి నెలకెన్ని రూపా 
యల చొప్పున, ,,యెంతౌతుందో మాడు; ఐనా ఇలాంటి 
వాడివి నువ్వొక్కడి వేనా, యెంతమందుంటారో; యెంత 
నష్టవోం చూశావా? ఇట్లా స్ట వ్రిస్తూంకే చేశానికంత 
నష్టం. ఆ డబ్బంతా పంచనర్ద (సణాళిక్కి ఉపయోగిస్తే... 
ఐనా ఇప్పుడిది మన దేశం, న్యతంత్రం నచ్చిందిగా. నా 
మాటిను. కొదసకఅన్నాడు హిందీలోనూ, ఇంస్తీ షులోనూ, 
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“హుం అన్నాను చేనప్పుడు. 

“ఐతే సేనా?” 

“అగోడ కానుకుని కూర్చునే ఉద్యోగం నద్దు 

బాబో, 

“పిచ్చిగానేవిం యెక్కలేదు గడా నీకి అన్నాడు ఆఫీ 

సర్, స్నేవాంగా, మంచిగా మండలిం చినట్లు, 
మ! 

“విచ్చి నాశేమూ యెక్క- చేదు. నాది గట్టిగుండెె మంచి 

తెలివి లేటలున్నైనాకు ఆలోచించాను. నా కదొద్దు” అన్నా 

న్నేను. 

కుర్చీ తలకి తేన తలానించ్చి వెనక్కి. శేలి కాళ్ళు 
రెండూ లేపి లాగిన సొరుగు చినరల కానించి దీర్ణ ంగా 
ఆవులించాడు ఆఫీనర్, ఆఫీసర్ కాదూ, అంమకని బూట్లు 

తెల్లగా వునై; అడుగు మ్యాతం నల్లగా బెతికలు కట్టుంది, 
ఆవులించి “జేఖో, దోన్త్! ఇదుగో విను ఒక్క. కాలుకోసం, 
ఇందాకన్నా నే, అంతే డబ్బు వెచ్చిస్తే డేశాగిశెంత నష్టవోం 

ఆలోచించావ్? ఒక్క శాలుకంత ఖరీిదా?” అన్నాడు. 

నేను కుర్చీ తలకి తల ఆనించ లేదు గాని జారగిలబడి 

కు=ర్చున్న వాబ్జల్లా, లేచి, నిటారుగా సద్టక్కూ-మ్పున్సి కేబుల్ 

అంచులమోద మోచేతులానించి అరచేతుల మోద గడం 

నిలుప్రుకున్నాను. 

వచజ్చ్యీయేే సాహబ్! ఇదిగో, నినండి. నా కాలుకి 

ఖరీను అంటున్నాశే మిరు, మోకు వాలా పొరబడు 
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తున్నారు. మోరనుకున్న దానికంత యెక్కు_వే కూతుందా 

శాలు ఖరీదు. యెట్లాగో చెప్పనా? వింటారూ!” 

“నాకింకా చాలా పనులునైష”అన్నాడు ఆఫీసర్, 

“పర్యా లేదు లే వినండి” అన్నా నేను. “నాకాలుందే 

ఇది పోయిందన్నమాగే గాని, బోతూ పోతూ ఇంకా చాలా 

ఖర్చు తెచ్చి సెట్టింది (ప్రభుత్వానికి. రిపేర్ణకోసం డాక్ యాడ్ 

(ఓడలు బాగుచేసే చోటులొ కొచ్చింది మా ఓష అంతా 

సవిగ్దా వుందో, కేదో చూచేందుకు (ట్రయల్స్ వేస్తున్నాం 

చినరి రోజున, ఉన్నట్లుండి, బోయిలర్ రూమ్లోనుంచి, 

ఎంజిన్రూమ్లోకి స్టీమ్ (నీ అవిరి పట్టుకొచ్చే మైప్లో 

"బెజ్జం బయట బడింది. ఎంజిన్ రూమంతా ఆపిర స్మ... 

పోతోంది. అక్కడున్న వాళ్ళంతా నొప్ప గొప్ప ఉద్యోగులు; 

ఆఫీసర్లు; (ట్రయల్స్ వేస్తున్నాంకదూ చూచి “సశ్కే ఓకే” 

అనేందుకొచ్చారు. డాక్ యాడ్" సూపరిం బండంటూ, కమాం 

డింగ్ ఎంజినీరూ; చీఫ్ ఎంజినీగూ మాకషెైనా _ అందరూ 

నరుసగా నున్నారు 'పనుంచి కిందదాకా, బయటి కెళ్ళిపోవా 

లంకే తెరచుకొన్న దొక్క-కే దార్కి నిలువుగా వున్న ఇనప 

చున్వల నిచ్చ నెక్కి. వెళ్లాలి. అందరూ సిచ్చెనేప్రకు పరు 

గత్తారు. అప్పటికే అంతా మసక మసగ్గా వుంది. అనిరి 

మూలాన అందరికంకే వెసక, నిచ్చెనదగ్గరున్నా నేను గబ 

గబా మెన్చుక్కా-; పారిపోదామని కాదు వెళ్ళి ఎనున్జెన్సీ 

వాల్వ్ మూద్దామః.. అది మూస్తే అవిరి ఆగిపోతుంది; 

అందరూ (బ్రతుకుతారు. లేకపోతే. కనీసం సలుగులై దుగు 
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రన్నా నూనెలో వేయించినట్టయివోతారు. తొందర్లో శాలు 

ఇనపచున్వల మధ్య పడిపోయింది. మెట్టుకు రెండు చున్వలుం 

టాయి, రెండు చున్వల మధ్యా ఖాళీ వుంటుంది. ఆ ఖాళీలో 

పడింది నా కాలు. పైకి లాగానేమా ఫెక్ళుమంది బొమిక, 

పై చర్మం వూడిందిగూడాను. ఆ తొందర్లో అచేవీ. పట్టలేదు 
నాకు రాక్షస బలం వొచ్చిపడెంది, వెళ్ళి త వాల్వ్ 

మూసేసిం తర్వాత గాని తెలియ లేను. అక్కడిదాకా ఒక్కో 

శాలుమిజే కుందుకుండరా  వెండంగజ్లోీ వెళ్ళానని 

విన్నారా?” 

“ఇంకా. చాలా పనులునై్న నాక" అన్నాడు ఆఫీసర్. 

“యం ఫర్యా లేదు. వినడవేగా మో పని. ఎనశేది 

చెప్పినా వినడం; వినక పూర్వం మాశేం చెయ్యాలనుకు 

న్నారో సరీగ్గా అచే విన్నతర్వాతే గూడా చెయ్యడం; అ'జేగా 

మో సని, వినండి ఫర్వా లేదు. చూశారూ ఆ పెద్ద పెద్ద ఆఫీ 

సర్లందరూ (బతికారు, ఆ బెజ్జం పడ్డ మైప్కి దగ్గర్లోనే వున్న 

ఒక స్టోకర్ బోయ్ చచ్చిపోయావనుకోండి. మరీ దగ్గరగా 

నున్నాజేమో, వచ్చిన ఆవిరి రెండునంగల యాఖై పౌండ్ల 

(గెప్టక్తో కళ్ళల్లోకొంట్టింది. అంతే పడిపోయాను. తర్వాత 

కాలిపోనడ'వేంగా జరేది. (పభుత్వం అక. కేపీ ఖస్చ పెట్టను 

గూడ లేదు. చాలా చవగ్గాగాడా నచ్చాకు.. నెలకే మ్యుప్ఫై 

ఐదు రూపాయలు, చేరి ఆమునెల్ల య్యిందేరోం ఖర్చే( వుం 

? ॥ “పవ పవాఫీనర ని 
టుంది! సంనా ఇప్పుడా పెద్ద పెద్దాఫసర్లం తా నిండు 
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(ప్రాగాల్తో నిండు జీతాలు తీసుకుంటున్నారు. ఆ ఆఫీసర్ల 
సగటు నయసిప్పుడు నలభై ఐదు వుంటుందనుకోండి. "నేవీ తిండి 

తిని (బ్రిటన్లో తయారై న హిగస్కీ-లు తాగుతూ, సము(దం 
గాలి పీలుస్తూ కూర్చోడ వేగా వాళ్ళ పని, 'అందుకని బాగా 

ఆరోగ్యంగా వుంటారు. ఎట్లా "లేదన్నా ఇంకో ఇరవై. యేళ్ళు 
_్రైదుకుతారు.  యేడాదికి పన్నెండు నెలలు, నెలకి ముప్ఫై 
రోజులు, పన్నెండు మ్యుప్తెలు మూడునందలర్శవై, ఇరవై 

మూడుసందల అరవైలు-_-సశే. నెలకి సగటున పదిహేను 
నందల రూపాయల చొప్పున ఆ నలుగురికీ ఇరవై యేళ్ళకి. 
అబ్బ---యంతే వబ్బో చూశారా. నృథా అన్నమాట. నా 

కాలు పోయింది పోక, చూశారా యెంత ఖర్చు తెచ్చి 

పెట్టిందో (ప్రభుత్వానికి! 

“అనుమానవేపీం లేదు, నీకు పిచ్చెక్కింది.” 

“సహీం సాహబ్. నాకు పీచ్చేవింటి. చూడండి ఈ 
భ్మూపపంచంలో ఇంత ఖరీదుచేసే కాలింశెనరికైనా వుంటుందీ? 

నేనింతే నూలనో వుంక్కే ఆఫీసనైవరూ ఎట్లాగూ పరు గ్నత్తరు 

కాబట్టి పరిగ్నత్త లేరు కాబట్టి హోయిగా వుండేది. ఎక్కడి 

వాళ్ళక్క_డ _ సంచారు బుడ్లు ఐఫాయ్యే నారు ణు వాళ్ళతో 

పాటు నేనూనూ, అప్పుడీ పింఛను సమస్యే వుండేది కాదు. 
పంచనర్ష (ప్రణాళికలు. దిన్యంగా సాగిపాయ్యేవి. ఐతే ఒక 
చిక్కొ-చ్చిపడింది. మొట్ట మొదట్నుంచీ కూడా. దిట్టమైన 



183 

మనిషీ న్నేనుః మంచి ఆరోగ్యం, గట్టి గుండె వున్నై నాకు, 

ఎంత (ప్రమాదం యెదురుపడినా ఆలోచించగల 'కెలివికేట 

లున్న వాచో 

“నశే గాని, ఆ గోడకానుకుని కూర్చునే ఉద్యోగం 

చేస్తావా లేదా ఇంతకీ?” 

“చెయ్యను” అని లేచి వచ్చేశా వొంటికాలిమోాద, 

se Phi 



ష్ 
ఎదురిత 

అదురీత... 

వది యెనురీత? 

(సవాహమంటూ వుంకే ఆ వాలు శెదుకుగా ఈదితే 

__-అపీ. యెదురీత్య. =.” 

నవి యొండల శెండ్సి  వీటలువారిన పంటభూవిం 

దాహం లీశ్చేందుకు పరుగులెత్తే సంట కాలుననై తే ___ ఒక 

వాలుంటుంది. 

ఏనాటి అనుబంధవో పట్టుకు పెనవేసుకు, (వ్రియాసమ 

గమానికన్నట్టు సము(దంవైపుపు పరుగులెత్తే నదికై లే _ ఒక 

వాలు వుంటుంది నిజమే. 

కాసి కెరటాల హస్తాలు వాచ్చి చెలియలికట్టని న 

లించుకోబొయ్యే సము(డానికి? 

ఉరుకలూ, పరుగుల సగుగులే దప్ప  వాలంటూ 

వున్న క్లే కన్పించే! 

ఏ అలకా అల ఒక వాలు! 

క వ్! మరి లక్ష్యశుద్ది యెక్కడ! లక్ష్యసిద్ధి యెక్క_డ ? 

మనందరి (్రతుకులూ అంతే, 
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చెలియలికట్టని తాకాలని ముందు వెనకలకి గునుకులు 

తీసే అలలు. 

hay క్షమించండి. మో నితాలూ నా జీవితంలాంటివే 

ననుకుని మాట్లాడే స్తున్నాను. 

వ జీవితావితై నా యేంవుంది పరమార్థం? 

మనలాంటి మరో జీవితాన్ని, మన మనసుల్నర్థం చేసు 

కుని మనతో వకం కాగల యింకో జీవితాన్ని. 

వున జీవితంలో భాగంగా_ 

మన అంతేప ఫాహంగాం 

పొందగలిగిల్కే ఏ జీవితానిశై_నా ఇంకా కావాలసిం టేం 

వుంటుంది గనక? 

ఆ అదృష్టం అందనినాడు, ఎవరి (బదుకైనా యేటి 

పాలే, ఆ ఏటి శెదురీదినా అంతే; నిలువీత యీదినా అంతే ! 

వాలున పడి కొట్టుకుపోయినా అంతే, అందులో. 

తర తరాల్నుంచి తేల నంచి (బకుకతూన్న ఆడ (బతుకు 

నంగతి చెప్పననసరమే లేదు. అందరు ర్ర్రీళ్లాగానే, నేనూ 

తల నంచే [బదుకుదామనుకున్నాను; (వేమబేం వుందిలే అను 

కున్నాను; (పేమ లేంచే (పాణం నిలబడ చేమిటి అని సరిపుచ్చు 

కున్నాను. 

(వేమించకుండానే పెళ్ళి చేసుకున్నాను. 

(చేమం వమిటో తెలి స్తేకద (మించి పెళ్లి చేసు 

లోగలిగేది, 
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(సేమంశే వమిటి? 

శరీరాకర్ష ఇ మాచి క్షణిక కామేచతో, అజ 

తతో మన కనులు కప్పుకుని మన చేహ దాహం తీర్పు 

కోనడమా? 

శవాన్ని కప్పే గోరీలా ఇంకో న్య క్షి జీవితం చుట్టూ 
గోడలు కట్టి చట్టాలతోనూ సంపదాయాలతోను సొంతం 
చేసుకుని నాచేనని సంతోషిస్తూ కూర్చోనడమా? 

తనువులూ మనసులూ ఏకమై తనువులున్నంతనరకూ 
“కారతమ్యాలూ, నీ నా భేదాలు లేకుండా మనగలగడమా? 

ఆర్ష) హృదయంతో అన్యుల్నర్థం చేసుకుని మన ద Ces) 
జీవితాల్ని మరిచిపోయి, అన్య జీవితాల కంకితమైపోయి, 

పరోపకారార్థం మిదం శరీరమని మాననసేనలో మునిగి 
పోవడమా? 

య జీవితాన్నే గుర్తించకుండా, జై నందిన సంబంధా 
లన్నీ తెగ తెంపులు చేనుకున్సి ఆత్మ పరమాత్మల అనుబం 
ధంతో చిదానందంలో జేలిపోవడమా? 

ఇందులో ఏది (మ? 

నిర్ధారణ చేసేదెనరు? 

ఎనరి ధారణ వారిది, ఎవరి సిరారణ వారిది. వ్ 
ఛారణా నిర్ధారణ లేకుండా (ట్రదుకులు వెళ్ళబోసేవాక్లెందరు 
"లేరు? 
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నేనూ అలా (బదగ్గలిగికే ఎంత బావుండేది. 

శకాని_మన (్రైతుకులకి కర్హలం మనంవొంక్క-ళ్ళం 

వేనా? నంశ పారంపర్యంగా మనలో (పనహిస్తూ వొచ్చే 

నెత్తురు మనం తాగిన తేలి చనుబాలు, మనం వుట్టి పెరిగిన 
వాతానరణం, మనం కలుసుకునే మనుషులు, మన హృదయ 
తెంతులు మోటి పలకరెంచి, పలికించగల ఆత్మీయులు, ఫశ 

ఈ జీవితానికిందరూ.___కర్తలు, 

ఈ మాసిన (బకకుల' మూసిన ఫు స్తకాలు తెరచే 
డెందరు? తెరచి, చదివేదెందరు? 

చదివి, సానుభూతితో అర్థం చేసుకోగలవాశ్లెందరు 1 

ఎవరి (_్రైదుకులు వాళ్ళ కర్ధంవైంతే ఇతరుల (దు 

కులు అర్థం చేసుకున్నంత ఫలం. 

నే చెప్పే యీ మాటలన్నీ నన్ను నే నర్ధం చేసుకోవా 

లనే కాని_ఎలా? 

సన్ను నేను చదువుకునేదెలా? నన్ను శే నర్ధం చేసు 
కునేదెలా? 

నా మాటల్లో వ మారుమూలనో నా న్య కిత్వం డాగి 
వుంటుంది. ఆ న్య క్రి త్వాన్ని చెలికిదీసి మికు చేను చూపిం 

వాల్యి నాకు నన్ను చూపించుకోవాలి. 

ఈ మాటలు నా జీవితంలోని (గేవులూ, బాధలూ, 
అందాలూ, ఆనండదాలూ, ఆవేగాలూ, వుద్వేగాలూ ఆలో. 
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చనలూ, సంఘటనలు మోకు కళ్ళకు కన్టేట్టు చూపించ 

గలవా? 

ఏవో, మాటలచేవుంది? ఈ మాటలు సీస్మోగ్రాఫ్ 
లాంటివి. ఫలానా అప్పుడు ఫలానా చోట భూకంపం జరుగు 

తుందీ, అని సూచి సంది సీస్మోగాఫ్. అంతే. అ భూకంపం 
నల్ల జరిగే బీభత్సవూం, (పాణ నష్టవూం అది వినరించదు. 

ఆ వివరాలన్నీ వూహీంచుకోనలసింది మనం. 

ఎం చేత _ మోరు వినవలసింది నా మాటలు కాదు; నా 

మాటల వెనక, నా మనసులో సిశ్వసించే చిమ శ్ర చీకటిని 

చమూాడగలగాలి మీరు. ఆ సజీవాంధకారోచ్చా ప్ర నిశ్వా 

సాల్ని వినగలగాలి. 

ఆ మాటల ఉపవతలమేనని మాత్రం పొరబడకండి, 

నా భర్తా అలానే పొరబడ్డారు. 

చెను నా భర్త. 

నాకు తాళిగట్టిన భర్త. నన్ను పెళ్ళి శోేసుకున్నభ_ర్త, 

నేను హౌనంగా కూర్పునుం కే నన్ను మాట్లాడించా 

లని విశ్వప్రయత్నం చేసేవారాయన, (ప్రక్క(పక్క-నే కూర్చు 

నున్నా, మా యిద్దరి మధ్యా ఏదో లోతులు జేలియని 

అగాధం, 

ఆ అగాధం 

ఆయన సంకల్చం. 

న మాటలతో” నంకేన వెయ్యాలని మై య్ 
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ఆ నంతెనమాదుగా నా దగ్గరికి చేరాలని (ప్రయత్నం, 

ఆ మాటలతో తన వునికిని నాకు తెలియజెయ్యాలని, మా 

సంబంధాన్న_ఆ వై వాహికబంధాన్ని_పటిష్టం చేసుకోవాలని, 

మా యిద్దరి మధ్యా డ్రక్కుగోడలా నిలబడ్డ ఏకాంతానికి 

కంతలు పొడవాలని 

“ఆ ఆ ఏవిటి ఏమిటీ నున్యందీ!" అనేవారు. 

ఆ వనిశకేవిటో నా కర్గమయ్యేది కాదు మొదట్లో, 

అర్థంకాని హాస్యం విని మర్యావ కని నన్వుతాశే, 

అలా నవ్వేదాన్ని. అది చూచి అయన సంతోమిం చేవార్డు 

సంతోపనంశే అదొకరకం వింళసంతోపం, ఇంట్లోకి అడుగు 
పెట్టగానే మా పెంపుడు కుక్క తోక వూపుకుంటూ ఎదురు 

చెల్లి నప్పుడదూ, సర్వ అలాగే  సంతోషించేవారాయస. 

అంకే__ఆ ముహంలో ఆ సంతోపానికీ యీ సంతోషానికీ 

భీద వేవిటో అర్థవ య్యేది కాదు నాకు. 

శీదం వవీ'లేదని 'తెలిసొచ్చిం తర్వాత నన్వడం మానే 

ఇాను. అది మాచి ఆయన కోపం తెచ్చుకునేవారు. 

“అచేవిటి సరళా? నిన్నే !”__అనేవారు, 

అంతతో ఆగినా అదొక మహబాో. 

“ఎంత లేదన్నా నీ భర్తన్నేను. నీకు కాళిగట్టానన్న 

మాట మరిచిపోబాక, మరి___అనేవామ, 

(24) 
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ఆ సంగతి మరచిపో లేకనే ఇంకా ఆయనకు భార్యగా 

నలుగురిలోనూ మెలగ్గలుగుతున్నానని ఎలా చెప్పను? 
ను 

అందుకని ___ మాట్లాడేదాన్నిగాదు. మెదలకుండా 

అలాేో కూర్చు చేదాన్ని. 

అప్పుడు నాకు నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు గుర్తుకొచ్చే 

వాొడు...నాకు నిండా పన్నెండేళ్ళు కూడా లేనప్పుడు అతనికి 

పథధ్నాలుగో, పదిహేనో. 

మా మేడమోద, దీపాలాశ్చేసి, వెన్నెట్లో కూర్చునే 

వాళ్ళం నేంవింద్దరవూ. తన వీవు వెన్నెలవేఫుకు పెట్టి నా 
ముహం వెన్నెల్షైపుకు తిప్పి, అలాగ కదలకుండా మెదల 
కుండా కన్నార్పకుండా చూస్తూ కూర్చునేవాడు నన్ను. 

అలా... 

ఒకళ్ళ కొకళ్ళ కెదురుగా... 

ఎంత సేపు కూర్చు నేవాళ్ళవో మానంగా... 

ఎంత ఆనందంగా వుండేదని ఆ మానం___ 

మా యిద్దరి మధ్యా అంత దూరం వున్నా మాకు కని 
పించని దారాలేవో మమ్మల్నిద్దర్నీ విడదీయడానికి వీల్లేకుండా 
బంధించివే సున్నా యనిపించేది. మా యిద్దరి హృదయాలూ 
ఒకేసారి స్పందిస్తూన్నట్టుందేవి. 

స్పర్శను మించిన సౌఖ్యం కలిగేది. 
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గ! 

మూశారా ? 

అదీ మౌనమే. 

ఇదీ హానమే. 

అది ఆనందం, ఇ3 బాధ. 

అది సాన్నిహిత్యం, ఇది హితవు కాని బంధం! 

అందుశే మోకు ముందే చెప్పాన్నేను; మిరు నా 

మాటలు విని వూకరుకోనద్దనీ, అ మాటల వెనక కనిపించే 

అనుభూతిని సానుభూతితో అర్ధం చేసుకునేందుకు (ప్రయ 

శ్నించాలనీని. 

నిజానికి చేనేయన్ని పెళ్ళి చేసుకోనలసింది కాదు, చేసు - 

కునేదాన్నీ కాదు. 

నాలా సెళ్ళయిం తర్వాత భర్తల నిజసరూపం 

"తెలుసుకున్న గ్రీలంళా అలా అనుకుంటాశేవో; అనుకుని 

చేతులు కాలిం తర్వాత ఆకులు పట్టుకుని (ప్రయోజనం వం 

వుంది లే అని వూరుకుంటాశేనో, నేనలా ఊకుకో లేను, 

నా చేతులు కాల్చుకున్నది చేను. ఎనర్ని పెళ్లి చేసు 

కుంశు వం వుందిలే అని వూరుకున్నది నేను. ఉరిపెట్టుకు చావ 

"లేక శాళి కట్టించుకున్నది నేను. 

వంజెయ్యను? నా బాల్య స్నేహితుడు నా కనుమకుగ్నె 

ఫొయ్యాడు. నన్నొంట3దాన్ని చేసి వెళ్లిపోయాడు, 
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ఈ లోకనే నదిలెళ్లిపోయాడు. నేనీ లోకాన్ని నద 
శ్లేకపోయాను. నా చీక మారలేదు; నారూవు మారలేదు. 

కాని నాలో వదో వెలితి కనిపించింది. అప్పుడు చాలా చిన్న 

దాన్ని నేను. యుక్త నయసొచ్చిన్సా న్యక్తత కెలియని 

రోజులవి. అందుకనే, ఈయన నచ్చి--- ళ్ 

“మనం పెళ్లి చేసుకుండార. పెళ్లి చేసుకుం తర్వాత 

జానంతటచే. పుట్టుకొస్తుంది (పేమ. . .”అంశ్కే నే నెదుు 
(పశ్న వెయ్యలేదు. 

“పెళ్లికి (పేమకాదు ముఖ్యం, స్నేహం కావాలి, 

స్నేహం కలగాలి. స్నేహం వుండి మనసు మంచిదై తే చాలు, 

ఇం'కేవీ అఖ్కన్షేదు”__.అన్నారీయన. 

అప్పటికీ ఇప్పటికీ నాకం పదిహేనేళ్ళు "పెద్ద ఈయన, 
ఇప్పుడు నా నయసెంతో, మా పెళ్ళయినప్పుడు ఆయన 
వయసంతే, 

నాకంశే పెద్దవాడు. ఎక్కున జీవిశానుభనం వున్న 

వాడు. గొప్ప జీతం శెచ్చుకుంటున్న వాడు, మంచిహోడాలో 

నున్నవాడు, పెద్ద ఆఫీసులో పదినందలమందిమోద పెత్తనం 

చెలాయి స్టున్న వాడు. 

నున్వదృష్టనంతురాలి వే_అన్నా గ తోటివాళ్ళు, అసూ 

యగ్యా క న్నెరగాం 

"నేనా ఎరకు ఎరక్క- పడిపోయాను, ఖొను మర్కి కల 
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కాలం కాలుమోద శకాలేచుక్కూ-చుని' తిన్నా కదలని 

సంపాదన. 

చక్క_ని హోదా. 

గొప్ప గౌరనం. 

నేను పుట్టి పెరిగిన వాతానరణం హోదా నెరగనిద్వి 

గాకనంలో వున్న గొప్ప తెలియనిది. 

అన్నట్టు. ..ఇంతవరకూ మికు ___ చెప్పలేదు గదూ? 

మా అమ్మ ఒకో వేశ్య, తన బిడ్డ తనలా కాగూడదని 

కలలుగన్న తల్లి, 

తన వాతానరణమే నాకు సోకకుండా చెయ్యాలని, 

పట్టుదలతో ఎక్కడో దూరాన, స్కూల్లో చదువు చెప్పిం 

చింది. 

ఐనా పదేపదే నా పుట్టుక న్నాకు గుర్తుచేసి నా 

గుట్టు బయటపెట్టి నలుగురిలోనూ నన్ను చులకన చేసింది 

యీ లోకం. ీఆలోశకాన్ని చూచి భయపడీ, ఆ లోకం 

నెల్తివిగాద తిష్ట వేసుక్యూ-ర్చోవాలన్న ప్కృ'దల పెరిగింది 

నాలో. 

ఆ తల్లీ రకం కాదూ నాలోమా(తం (పనహించేది. 

నా హృదయంలో వెలితిని ఈ కలిమితోనూ, గౌర 

వంతోనూ, హోచడాతోనూ నింపుడామనుకున్నాను. గతం 

నురచిపోయి మంచిగా వుఠదాననుకున్నాను. అన్నీ శెలిసీ 
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నన్ను స్వీకరించేందుకు సిద్దవైన భర్త విశాల హృదయం 
"మాచి వీస్తపోయాను, ' 

పెళ్ళి చేసుకున్నాను. 

ఆయనకు తగిన భార్యగా _్రతెకుదావనుకున్నాను. 

నిండుకుండలా వుందామనుకున్నాను, ఉండగలనని ధైర్యం 

చెప్పుకున్నాను. పెళ్ళయిన కొత్తలో అలాగే వున్నాను. 

ఉన్నానని అనుకున్నాను. నన్ను నేను నమ్మి 'శ్రించుకున్నాను. 

కాని, 

మనల్ని మనం ఎంతకాలనని మోసం వేసుకో 
గలం. 

అదేం విచిత్రవో "పెళ్ళయిన వారం రోజులకే మా 

యిద్దరి మధ్యా వున్న _ తెరలు తొలగిపోనడం మాటటుంచ్చి 
ఎక్కువౌతున్నాయసిపించింది. సంబేహోల పొరలు తెరలు 
తెరలుగా లోనుంచి తెగలుతున్నా యనీపిం చింది. మనసు విక 

సించడానికి బదులు ముకుళించుకుపోతూన్న _ దనివించింది. 
అమృతథారలకోసం తహ తహలాడే హృదయం, అలాగే 

తీరని దాహంత'" ఎండి నీటలువారిపోతూం దనివించింది. 

సమ్ముచాన్ని చేరాలని వురుకులె త్తే సెలయేరు పరుగా 

మారకముందే వ కొండ మలుప్రులోనో ఇంకిపోతోం 

వనిపిం చింది, 

ఐనా ఇంత బాగా కనువించిన సత్యాన్ని గుర్కెంచ లేక 

పోయాను, అందుకు కారణం నొ రూపమేవోననుకున్నాను. 
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అందాన్నెలా పోషించుకోవాలో మా స్కూల్లో నాకు చేర్చ 

"లేదు. అద్దం ముందు నిలబడి అందాన్ని కొలుచుకోవాలనే 

చెప్పారు తప్పు (ప్రేమించిన మనిషి కన్నుల్లో ఆకర్ష ణ అసలు 

బరువును అంచనా వేసుకోవాలని నేర్చనేలేదు. . 

శేనందమెనదాన్నని, నాలో ఆకర్ష ణ వున్నదని కాని 

నా భర్త నా శెప్పుడూ చెప్పిన పాపానా పోలేదు, నేనను 

కున్నట్టు చెయ్యనూ లేదు. 

తెల్లిల్కా తనని బుజ్జగిం చమ చేవారు; పసిపిల్లాడిలా తనని 

పొదువుకోమనేవారు. అదీ మా ఏకాంత జీవితం. 

కొత్తలో నాకది కొంత సాంత్వసగానే వుండేది ; 

సంతృప్లిగానే వుండేది. కాని పోను పోను విసుగువు శ్రేది ; 

చిరాశేసేది; కోపం వొచ్చేది. నాశరీరం నామాట వినేది 

శారు 

సెగలు కశ్కే-ది, 

పొగలు చిమ్మేది. 

ఆ సెగలకు నా నళ్ళు భగ్గుమని మండేది. అందని 

అన్మ్రతకోసం అలు చావేది. తీరని దాహంతో తహతహ 

లాడిపోయేది. ' 

ఆ పొగల నగలు నా మనసు నుక్కిరివిక్కిర చేసేవి. 

rl కళ్ళ నీళ్ళు తిరిగేవి. 

నా మంచి మనసింత అదుపు తప్పిపోతూం దేవని నివ్వెర 
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పోయేడాన్ని. శరీరమ్మోద అధికారం చెలాయించనలసిన 
మనసే ఇలా ఆ శరీరం ధాటికి ఆగలేక శాగిపోతుంచేనని 
ఆశ ర పొయ్యే దాన్ని. 

మనసు మంచిదై కే చాలని చెప్పిన నాభర్త నా 
మన నిలబడనలసిన భర్త చొరవ తీసుకొని తిరగబడి 

+ అడమాయించడేవా అని వి స్తుపోయీడాన్ని. 

(పక్కకు తిరిగి చూస్తే యీయన గ్యురుమని గురకలు 
కొడుతూండేవారు. న 

ఐకే__ 

అదంతా వొఠిబేనన్నమాట. 

"వేదాంతమంతా వృథా దంతవాదనేనన్నమాట. శరీ 
రం వేరు. మనసు వేరు కాదన్నమాట. శరీరం బరి తెగిన పశు 
వుల మందా, మనసు పశువుల కాపరీ కాదన్నమాట, శరీరం 
తుచ్ళవూ మనసు ఉచ్భవూ కాదన్నమాట. 

అవి రెండూ ఒకే! 

వాటి శెంటికీ విడదీయరాని బంధ వేదో వుంది. అవినా 
భాన సంటంధ వేదో వుంది, అన్యోన్య బాధ్యత లేవో నున్న, 
దాసూ, (పభువూ అన్న "లేడా లేదు, ఒకరికొకరు దాసులు; 

ఒకరికొకరు (ప్రభువులు, 

అదీ (పకృతి పురుషుల ధర గం; దాంపత్య ధర్మవూ 
అడే, 



జే 

7: 

ఐతే 

శరీరానిది పశు (పనృ్తి కాదు. శరీర ధర్మం అలసటి 

"తెలియని అశాంకి కాదు అలసట నెరగని విశ్రాంతి. 

సృష్టికి ఆదీ అనాది అదే; కన్నతల్లికి బాసటగా నిల 

చేదీ యీ కరదీపికే. క 

ఈ కరదీపిక నారిపోనీగూడదు, 

ఇలా నా వూవాలొక కోొలికికి రాకముందే పరిణతి 

చెందక ముంచే 

నా కడుపు పండింది, 

ఈ శుభవార్త నా భర్త చెవిని చేస్తే సంతో వీస్తాడను 

కున్నాను; కాని ఆయన నిప్పులు తొక్కిన కో తై పోయాడు. 

“బుద్గుంద్భా "లేడా నీకు ? కడుపొచ్చిందని చెప్పా 

వాషావా*” అంటూ ఎగిరిపడ్డాడు. 

నాశేమో పాలుపోలేదు. 

కాదంక్కీ యిది మో బిడ్డేనండీ _ అని కాళ్ళా ేళ్లా 

బడ్డాను. 

కనా బిడ్డయితే, డొక్కలో ఒక్క. తన్ను తన్ని చంపే 

సాను. చంపి నడీవీధిలో పా నేస్తాను”__-అంటూ ఎగిరి తన్న 

(25) 
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కసి దేనికో అర్ధంకాలేదు నాకు. - నా తల్లి మనను తల్లడిల్లి 
పోయింది. \ 

నా బిడ నా కడుపులోనే మరణించింది. 
ce 

మర్నాడు 

హాస్పిటల్లో ఆపశేపన్, 

నా భర్త పరుగెత్తుకొచ్చాడ్యు నా (ప్రాణానికి తన 
గ న్ 

(పాణం అడ్డు వేస్తానన్నాడు. డాక్టృ మ్ల కావాలనగాన్సే తానే 

స్వయంగా, సంతోషంగా రక్తదానం చేశాడు, నేను లేందే 

తాను (బతక లీసని అందరికీ చెప్పాడు. 

అందరూ నన్ను అభినందించారు. 

“ఇంత మంచి భర్త ఎందరికి దొరుకుతాడు__”" అని 

ముక్కు_మోదే వేలేసుకున్నారు. 

యడ gt ఏనాడో ెట్టిపుట్టావు. నోచిస నోములూంరికే పోవు; 
అవదృష్టనంతురాలివి___” అన్నారు. 

హాస్పిటల్నుంచింటిళొచ్చిం తరాల, నో (్రక్క-న 

కూర్చుని నన్నో దార్భబోయాడు నా భర్త. 

“అంతా బాగానే వుంది -కాన్కి ఇదొక మాయనిమవచ్చ్చై 

గోతుంది సరూ అన్నాడు. 

పశ్చాత్తాపడుతున్నా జేమో సనుకున్నా న్నేను. తర్వా 
కోయస మాట్లాడకుండా వుంశే యీనాటికీ ఆ (మతో శే 
(ఎకోేధాశ్నే మో__ 
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శాని_ఆయన అంతటితో ఆగలేదు, 

“ఆ ఆపరేషన్ మచ్చపోదు సరళా, మూడ్డానికెంత 
అసహ్యంగా తయాకాతుందనీ అది? మగవాడికి కలగబోయే 
కోరికని గూడా తుంచిపాళే స్తుంది అన్నాడు, ఏదో పుస్తకం 
చదువుతూన్నట్టు, 

క్లౌను___అదీ మొదలు, 

ఆనాటినుంచి ఎందుకనో గాని ఆయన దగ్గరకు న స్తే 
చాలు బ్యిరబిగుసుకుపోతుంది నా శ్హరీరంం వై తన్యం లేని జడ 
పడార్షమెపోతుండి. 

కాదు. ఇలా కాగూడదు. నాకాయన భర్త. చే 
నాయన భౌర్యని___అని సచేపబదే నన్ను నేనే హెచ్చరించు 
కునేడాన్ని. 

ఊహు! నాశరీరం నా మాట వినడం మానేసింది. 

నామనసు మా దాంపత్య ధర్మాన్ని నది'లేసింది. 

అక్కడికీ వేశ్వలా మనసులేని శరీరాన్ని, చలనంలేని 
కశ్షైను ఆయన కర్పిస్తూనే వొచ్చాను. ఆనంది స్తున్నట్టు 
నటిస్తూనూ వొచ్చాను, ఆయనగారి కోరికలు లీగతూనూ 

వుండేవి. 

కోరికలోతీరినా కనబడ్డవారికల్లూ నన్నుగురించి చెబు 
తూనే వుండేవారాయస 

చేనొట్టి జడపదార్థన్నట! 
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చేను సహజమైన క్ర్రీని శకానేకానట, 

అలా నలుగురికీ నన్ను దూరం చేస్తి నా (బతుకు 

చుట్టూ కిటికీలు 'లేసి ఒంటి స్తంభం మేడ కట్టి నా జీవితం 

చీకటిమయం వేసి, సన్ను కలకాలం తనడానిగానే వుంచుకొని 

తృ_ప్తిపడాలనేమో అయన కోరిక? ఎవరికి తెలుసు * 

ఆయనగారి (నర్తన మూస్తూంచేనూ, ఆ మాటలు 

వింటుంశేనూ, విసు? గిపోయేది నాకు, నేపాల్ చేశం నెవారీ 

జాతి గుర్తుకొచ్చేది. ఆ జాతి స్రీలు చగిపోయేనరకూ సథనలే 

నటి. ఎనిమిచేళ్ళు నిండక ముంచే వాళ్ళ నొక చెట్టు కిచ్చి 

"పెళ్లి చేస్తారు. అసనైన పెళ్ళీ అడే. ఆ చెట్టు చనిపోపండా 

వుండేందుకు కొట్టి నదిలో పాశేస్తారట, తర్వాతా శ్రీ శెన్ని 

మనువులైనా అనన్నీ వుత్తుత్తి పెళ్లీ ళ్ళకించే లెఖ. 

ఎంత చక్క-ని సంప్రదాయం _ అనిపించేది నాకు, 

ఆమా ఒకసారి నా భర్త కోరికలు తీర్చుకునేం 

దుకు దగ్గరకు రాగానే అనేశాను, 

“ఎంత అన్యాయమ్మొ, ఉట లంటున్నావ్, సరూ” 

అన్నారు. 

కంక అననులే”_అన్నాను. 

కాని అనకుండా వుండలేకపోయాను, మళ్ళీ అమాట'లే 

అన్నారాయన, “ఎంత అన్యాయమ్మాట అంటున్నావ్ 

సరళా... అని. 

ఈసారి ఎందుకనో గాని అననని చేను అన'వేదు, 
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తర్వాతే 

నన్ను పలకరించాలని, వకాంతేంగా ఎంతో (ప్రయ 

ల్నించావారాయన, ఐనా కన్నె త్తి ఆమనిషిని చూడబుదేసే చే 

శాదు. నోరెక్తి మాట్లాడాలనిపించేదీ కాదు. 

చేశేమో అనకుండానే._- 

“ఆ, ఆ, ఏవిటదీ? ఏమిటి నున్వంది! .. .”అనడిగేవారు. 

అంతేకు పూర్వం వనన్నాను గనక, తర్వాత మాతం 

అంటాను? 

అందుకో ని_న" వ్వేేే సేదాన్ని + తర్వా _త్తర్వాత ఆ నవ్వూ 

మానేశానని చెప్పాకఃదూ? 

ఇకిలా పప్పులుడకననుకున్నారో, ఏమో, నలుగురూ 

వుండగా కవ్వించి నన్ను నవ్వించాలని చూసేవారు. 

నా కలాంటప్పుడల్లా మా పెళ్లి జరిగిన కొత్తలో జరి 

గిన సంఘటనొకటి జ్ఞాపకం వొచ్చేది. 

ఒకనాడు, నేను నికు బాగా నచ్చిన చీర కట్టుకొని, 

చక్క-గా ముస్తాబై, సరాసరి వోల్లోశెళ్ళిపోయి, మావారి 

మెడచుటూ చేతులేసి “ఎలా వున్నానండీ?, ,.” అనడిగాను. 
టు 

ఆయన నా చేతులు గొంగళిపురుగుల్ని నులివేసినట్టు 

దురివేసి... 

“నీకేమైనా మతి పోయిందా సరళా 1 సంగతీ సంద 
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ర్భమూ చూడఖ్క_ర్లా? వెళ్ళు లోపలికెట్టు, *” అని గదమా 
యించారు. 

ఏమిటా ఇట్లా అంటారని చుట్టూ చూచాను. ఎనరో 
నలుగురు కూర్చునున్నారు. ఆదరాబాదరా లోసలిశెళ్లి 
పోయాను. 

తర్వాత నా గదిలోకొచ్చి, “సరూ ఆ చేవుడి 
పుణ్యమా అని సీతల తియ్యడానికి వీళ్లేసండా ఆ మెడ 
మోదలా వుంచాడు గాని, లేకపోతే నువ్వు నీ తేలని గూడా 
ఎక్క_డో పెట్టి మరిచిపోయుందువు” అన్నారాయన పగలబడి 
నవ్వుతూ. 

కాని చేవుడి పుణ్యమా అంటూ నేను నా తలనీీ నా 
తలలోని ఆలోచనల్ని మరచిపోలేదు. 

అందుకనే మా ఇద్దరి మధ్యా యా తాప కోపాల 
బంతులాట (ప్రారంభమైంది. 

ఉన్న కొద్దీ ఆయనగారి కోపం వాద్దులు మోారింది. పట్ట 
పగలు గబ్బిలం జే పబే గోడని ఢీకొన్నట్టు నన్ను ఢీకొనడం 
మొదలెట్టారు, 

చివరికి నా (్రతుకిలా శిధిలాలయం గోడల్యా తయా 
ఛై_ంది, 

చాలమంది నన్నే తప్పుపట్టారు... నేను నివుకుగప్పిన 
నిప్పునన్నారు. "తాళికట్టిన భర్తకు ఎదుకు తిరిగిన భార, 
నన్నారు, ఆదర్శ గృహీణిని కాదన్నారు. “ఎక్కడికి పోతుందీ 
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ఆతల్లి బుద్ది! ఆ తానులో ముక్క-కాదూ యిది!”అని యాస 
డించామ. వటిశెదురీచే మసిప్న న్నాను. తర తరాల సంపదా 
యాల్నీ కట్టుబాట్లనీ 'లెక్కజెయ్యని స్రీ నన్నారు. 

వం చెయ్యన్నేను ? 

వం చెయ్యగలను ! 

కరా నరకూ (దొద్దుపోయింది!” అనంటారాయన, 

'వెళ్ళామాం అని వూగుకాను. ఈ ఎదురీత మాని 

వాలున పడిపోదాంయంనుకుంటాను, 

ఇంతలో మళ్లీ 

“ఎంత లేదన్నా నేను నీ భర్తని సరళా. నీకు తాళి 
గట్టినవాత్లి. చేను రమ్మనగానే రావాలి నువ్వు_-” అంటా 
రాయన, 

ఆ మాటలు వింశ, ఇక నాకాళ్ళు కదలవు. నేను 

వెళ్ళ లేను. నేలకు పాతుకుపోతాను. శిల్యాపతిమలా నిలబడి 

పోతాను. 

ఐనా నాకు తాళిగట్టిన భ ర్హలో మార్పురాదు. ఈ 
భూమి (బద్దలు కాదు. ఆ ఆకాశం చేలకు కూలదు, 

జొను...... సామాన్య మానన జీవితాల కంత శక్తి 
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ఏమో, . .అంలేనేమో. ..నా (బ్రైదుకిలా చెట్టుమోది 

వువ్వులా ఏ అందాల శిరోజాల్నీ అలంకరించకుండానే ఏ 

"జేవుడి పాదాలూ పూజించకుండా నే వాడి, ఎండి శేకులు 

శాలి నేలపాలు కానలసింబేనేమో. 

అడవిలో ఎన్ని పూవులు పఫూయలేదు! ఎన్ని 

వెన్నెలలు కాయలేదు ?? 

— /0/ — 


